
Klauzula informacyjna RODO 
Nadawcy i odbiorcy korespondencji e-mailowej 

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. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji  
e-mailowej, zawarte w treści korespondencji, w celu: 

● umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu  
z adresatami; 

● dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami i innymi        
osobami; 

● przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg,          
reklamacji 
 i innych wniosków; 

● ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. 
Korespondencję przechowujemy do momentu ochrony przed roszczeniami lub dochodzenia         

roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji administratora jest: 

● prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości        
elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej,            
polegający na umożliwianiu kontaktu elektronicznego z administratorem; 

● niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami          
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

● dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające; 
● prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub         

obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji         

międzynarodowej. 
6. Posiada Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do otrzymywania kopii            

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 Prezesa Urzędu Ochrony Danych          
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

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.  
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