
 
Hartika - klauzula informacyjna RODO: 
 
 
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), informujemy, 
że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HARTIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Szczuczynie, ul. Przemysłowa 9, 19-230 Szczuczyn („Administrator”). 
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora związanych z 

kontaktem z Panem/Panią, przygotowaniem oferty na zakup towarów z oferty Administratora oraz udzielenia 
Pani/Panu niezbędnych informacji w tym zakresie, jak również w celu przygotowania, zawarcia i realizacji 
umowy dostawy towarów.  

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane na podstawie: 
- wyrażonej przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych, celem kontaktu  

i przygotowania oferty na zakup towarów z oferty Administratora i udzielenia Pani/Panu niezbędnych 
informacji w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), 

- obowiązku ciążącego na Administratorze w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z 
rozliczeniami finansowymi oraz wypełnienia obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lic c) RODO, 

- prawnie uzasadnionego interesu Administratora - w celach archiwalnych (dowodowych) oraz w celu 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją naszego 
prawnie uzasadnionego interesu i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania 
faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy 
w celu realizacji obowiązków związanych z dostawą towaru tj. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi 
rachunkowo-księgowe, podmiotom realizującym usługi przewozu, montażu itp.. Do Pani/Pana danych mogą 
też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. podmioty realizujące obowiązki 
wynikające  
z rękojmi za wady, firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy oferujące hosting. 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, a w razie zawarcia umowy dostawy towarów, 
będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, 
maksymalnie o rok dłużej niż maksymalny termin przedawnienia roszczeń, przy czym dodatkowy rok został 
przewidziany na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili. Jeżeli w okresie 12 miesięcy od daty 
wyrażenia zgody nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane zostaną usunięte. 
Pani/Pana dane osobowe przekazane nam na podstawie zgody zostaną usunięte również w przypadku 
zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

6. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania 
ich usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych/ prawo do sprzeciwu/ 
prawo cofnięcia zgody  wobec danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych 
osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji przez 
Administratora wymogów wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych osobowych 
niemożliwa będzie realizacja umowy. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – 
podanie danych jest dobrowolne. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 


