
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO) WOBEC 
KONTRAHENTÓW ADMINISTRATORA  

oraz 
OSÓB REPREZENTUJĄCYCH KONTRAHENTÓW ADMINISTRATORA 

 
 
Administrator 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Lubieńska, Witold Lubieński  
i Zofia Lubieńska działający łącznie w formie spółki cywilnej pod nazwą WYRÓB I SPRZEDAŻ 
LODÓW S.C. LUBIEŃSCY Zofia Lubieńska, Magdalena Lubieńska, Witold Lubieński, Nowy Targ (34-
400), ul. Sokoła 11. 
 
W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan z nami skontaktować pocztą 
tradycyjną. 

 
Cele i podstawy prawne przetwarzania 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 
 

 podejmowania działań przed zawarciem umowy, a następnie w celu jej wykonania  
i innych celach związanych z realizacją umowy np. dostawy towarów;   
-podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia  
i wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO); 
 

 realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności 
obowiązków podatkowych, sprawozdawczych i rachunkowych wynikających z przepisów 
prawa; 
- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości, itp. (art. 6 ust. 1 
lit. c RODO); 

 
 ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniamizwiązanymi  

z zawartą umową; 
 realizacji kontaktu, wymiany informacji; 
 w celach archiwalnych i dowodowych; 

- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem administratora jest 
możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami 
wynikającymi z zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes 
Administratora); 

 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy  
z Administratorem. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji 
umowy. Podanie danych niezbędnych do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jest 
wymogiem ustawowym wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 
 
Udostępnianie danych 
W określonych sytuacjach możemy przekazać Pani/Pana dane. Często jest to niezbędne do realizacji 
przygotowania i przedstawienia oferty lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 
Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców: podmiotom 
świadczącym nam usługi księgowe, prawne, doradcze, informatyczne, świadczącym usługi płatnicze, 
lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (w tym sądom, prokuraturze, komornikom, 
organom nadzorczym).  

Pani/Pana danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar 
Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).  
 
 



Okres przechowywania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem umowy będą przetwarzane przez 
okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu 
zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z 
przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących 
zawartych umów. 
 
Pozostałe informacje 
Ma Pan/Pani prawo zażądać dostępu do treści danych, które Panią/Pana dotyczą – poprawić je, 
zaktualizować, sprostować, żądać przeniesienia do innego administratora, usunięcia lub ograniczenia 
ich przetwarzania. Może Pani/Pan też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych. 
 
Jeśli ma Pan/Pani wątpliwości, czy Pana/Pani dane są prawidłowo przetwarzane, może Pan/Pani 
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  
 


