
 
 

 
 
 

 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 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 95/56/WE (dalej 
„RODO”) informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe a także 
o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.  
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie, ul. Batorego 14, 77-
300 Człuchów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000057155, NIP 843-00-00-202, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 1.147.818,15 zł, tel. 59 834 22 71, 
adres elektroniczny: radpol@radpol.com.pl (dalej „Administrator”). 
  
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO: 

− na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), o ile zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w określonych celach wyrażono. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym 
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do 
czasu jej wycofania, 

− w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), na potrzeby: 

• czynności poprzedzających zawarcie umowy (np. przyjęcie zapytania ofertowego, oferty, 
dialog techniczny, itd.) 

• zawarcia i realizacji umowy, 

− w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), 

− do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 
stronę trzecią (art. 6 ust 1 lit f RODO). 
 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić 
realizację celów wskazanych powyżej. 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów 
przetwarzania: 

− na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie, 

− w celu zawarcia i wykonania umowy - do czasu zakończenia postępowania zakupowego lub do czasu 
zakończenia zawartej umowy nie dłużej niż przez okres wymagany przepisami prawa lub konieczny  
z punktu widzenia realizacji ewentualnych roszczeń,  

− w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez okres wynikający  
z obowiązujących w danym przypadku przepisów prawnych, 

− do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 
stronę trzecią – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów, przez okres niezbędny dla 
realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. 
 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
 
Pani/Pana dane nie są przekazywane do państw trzecich, spoza obszaru Unii Europejskiej. W przypadku, gdyby 
przetwarzanie danych wymagało przesyłanie danych poza obszar Unii Europejskiej, przesył taki będzie 
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odbywał się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską,  
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami 
dotyczącymi ochrony danych. Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią 
odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające 
standardom rynkowym w celu  ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych 
danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym 
dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych 
zgodnie z instrukcjami i politykami Radpol S.A. oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą wyłącznie:  

− podmiotom, z którymi współpracuje Administrator na potrzeby obsługi umów/zamówień (np. 
podmiotom wykonującym dla nas usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, prawne, doradcze, 
płatnicze, windykacyjne), 

− podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. 
sądy, prokuratura, komornik, itp.) 

 
Ma Pani/Pan prawo do:  

− żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

− wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

− przenoszenia danych, 

− cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie 
udzielonej wcześniej zgody, 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  
z praw związanych z przetwarzaniem danych możliwy jest:  

− pisemnie na adres siedziby Radpol S.A. ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów z dopiskiem „Ochrona 
Danych Osobowych” 

− pod adresem email: radpol@radpol.com.pl z dopiskiem w tytule maila „Ochrona Danych Osobowych” 
− telefonicznie pod numerem +48  59 834 22 71. 
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