
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że: 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENNEUROPE Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. Granitowa 8. Łozienica, 72-100 Goleniów, KRS 0000385618 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 

Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

można kontaktować się na adres e-mail: stone@enneurope.pl, telefon: 91 418 15 50,  lub 

pisemnie na wyżej podany adres Administratora z dopiskiem „dane osobowe”. 

II. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

 zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), 

 udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące towarów. Przetwarzanie odbywa 

się w związku z podjętymi działaniami na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), 

 obsługi próśb, żądań i wniosków w  celach związanych ze świadczonymi przez 

Spółkę usługami. Przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym 

interesem realizowanym przez Spółkę, a polegającym na sprostaniu potrzeb 

klientów (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), 

 ewentualnie w celu związanym z rozpatrywaniem skarg i reklamacji, 

przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na 

Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO), 

 ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową 

sprzedaży, przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora jakim jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń 

(art. 6 ust.1 pkt f) RODO), 

 ewentualnie w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych 

Administratora, przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu 

bezpośredniego swoich usług i produktów (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO), 

 wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np,: wystawianie 

i przechowywanie faktur VAT oraz dokumentów księgowych. Przetwarzanie 

odbywa się na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO). 

III. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na 

polecenie Administratora, takie jak: firmy księgowe, kancelarie prawne, podmioty 

świadczące usługi informatyczne, firmy kurierskie, podmioty zajmujące się 

przetwarzaniem płatności, windykacją, doręczaniem korespondencji pocztowej. 

Udostępniane są wyłącznie te dane osobowe, które umożliwiają wyżej wskazanym 

podmiotom świadczenie przez nich usług. 

IV. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej. 

V. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres: 

-dane pozyskane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie dotyczące towarów, bądź w 

celu zawarcia umowy sprzedaży – przez okres negocjowania umowy lub do końca roku 

kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpił ostatni kontakt w celu 

zawarcia umowy; 



-dane pozyskane w związku zawarciem umowy sprzedaży – do momentu przedawnienia 

roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa; 

-dane kontaktowe do potrzeb marketingu bezpośredniego produktów lub usług – do 

czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu. 

VI. Przysługuje Pani/Panu* prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

d) przenoszenia danych; 

e) wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem. 

VII. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

lub innego właściwego organu nadzorczego. 

VIII. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa ich podania może utrudnić albo 

uniemożliwić świadczenie usług/wykonanie umowy.  

IX. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie 

profilowania). 


