Klauzula informacyjna RODO
Kontrahenci – klienci i dostawcy
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dan Cake Polonia Sp. z o.o.
z siedzibą 32-500 Chrzanów, ul. Transportowców 15, tel. 0048 32 626 39 00;
2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych p. Anetę Nędza,
kontakt:
iodo@dancake.pl;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, w zależności od
łączącej nas współpracy:
● Jeśli wiąże nas z Państwem umowa lub podejmujemy działania by taką umowę
zawrzeć - to w celu związanym z wykonaniem tej umowy, przez okres niezbędny do
zawarcia umowy, a następnie przez okres trwania umowy i okres po którym
przedawniają się roszczenia związane z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit
b RODO). W tym wypadku podanie przez Państwa danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem umowy.
● Jeśli wystawiamy sobie nawzajem faktury – to w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, w tym w szczególności wystawienia lub
przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych oraz udzielania odpowiedzi
na reklamacje – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane (na
podstawie art. 6, ust. 1 lit. c RODO),
● W pozostałych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie
udzielonej zgody – w zakresie i celu określonym w zgodzie – przez okres udzielenia
zgody do jej cofnięcia ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji ww. celów. Okres
przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń,
jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie Państwa dane
osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa,
w szczególności przepisów o rachunkowości. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną
zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny
do wykonania umowy.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Posiada Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do
przetwarzania tych danych).
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: dostawcy systemów informatycznych
i usług IT na rzecz administratora, zgodnie z ładem korporacyjnym, operatorzy pocztowi

i kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności, podmioty świadczące na rzecz administratora
usługi niezbędne do wykonania umowy, organy uprawnione na podstawie przepisów prawa
do otrzymania Państwa danych osobowych.
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

