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INFORMACJA OGÓLNA W ZAKRESIE RODO 

- obowiązek informacyjny - 

W wykonaniu obowiązku informacyjnego nałożonego na Administratorów danych 
osobowych postanowieniami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)   
o nr 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 (dalej 
„RODO”), zawiadamiamy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych, o których mowa poniżej,  

jest Intralog sp. z o.o. w Dobrej, adres ul. Migdałowa 10, 72-003 Dobra, reprezentowana przez 

Prezes Zarządu – Beatę Dziwosz, wykonującą w imieniu spółki obowiązki wynikające z 

powołanego na wstępie rozporządzenia.  

2. Administrator nie wyznaczył w strukturze spółki Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W 

sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-mail 

na adres sekretariatu spółki: info@intralog.pl lub dzwoniąc pod nr telefonu: +48 91 311 39 50.  

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych ma na celu wyłącznie realizację przez spółkę 

prowadzonej przez nią działalności gospodarczej i uczestniczenie w obrocie handlowym,  

w tym zwłaszcza: 

a. podejmowanie działań ofertowych oraz doprowadzenie do zawarcia z Państwem 

umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w przedmiocie produkcji systemów 

logistyki magazynowej, ich montaży oraz serwisów, umów o pracę/umów zlecenia 

oraz innych, pomocniczych dla głównego przedmiotu działalności firmy; 

b. realizacji zawartych przez spółkę – jako Administratora danych - umów (na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO); 

c. działań promocyjnych (marketingowych) mających za zadanie dotarcie z ofertą 

świadczonych przez spółkę – Administratora do jak najszerszego kręgu 

potencjalnych odbiorców (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO). 

d. dochodzenia i egzekwowania należności spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) 

RODO) 

e. realizacji zadań o charakterze wewnętrznej administracji w spółce – np. celów 

statystycznych, księgowych itd. (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) 

4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej  

przez takie podmioty z Administratorem. Podmioty te przetwarzają Państwa dane osobowe w 



Załącznik nr 11 do Polityki bezpieczeństwa 
 

Strona 2 z 3 

 

imieniu Administratora i w określonym w umowie celu (np. prowadzenie księgowości spółki, 

podwykonawstwo w zakresie zawartych umów itd.). 

5. Administrator nie ma zamiaru, jednakże ma prawo przekazać Państwa dane osobowe 

niezbędne do wykonania umowy świadczenia usług do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej (takiej jak np. Google, Facebook, itp.). Administrator oświadcza w tym 

miejscu, że Google i Facebook, mające siedziby w Stanach Zjednoczonych, przystąpiły do 

porozumienia w sprawie Prywatności UE-USA i zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej  

z dnia 12 lipca 2016 IP/16/2016 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą 

w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni 

stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO. 

6. Państwa dane będą przetwarzane w zakresie: 

a. przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy zawartej przez Państwa  

z Administratorem - przez okres realizacji umowy lub upływu terminów na 

dochodzenie roszczeń, a po tym czasie także do czasu zgłoszenia przez Państwa 

wyraźnego sprzeciwu co do ich przetwarzania.  

b. wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń 

oraz wymogów prawa podatkowego, w tym przez 5 lat liczonych od końca roku 

kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku 

wyrażenia przez Państwa zgody na dalsze przetwarzanie danych po wygaśnięciu 

umowy i po upływie wymienionych okresów, do czasu wycofania tej zgody. 

c. działań marketingowych Administratora - do czasu zgłoszenia przez Państwa 

wyraźnego sprzeciwu co do ich przetwarzania w tym celu. 

d. wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego rodzaju 

przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania. 

7. Administrator informuje, że przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

a. dostępu do treści przetwarzanych Państwa danych,  

b. żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Państwa danych, żądania przeniesienia danych,  

c. wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych lub wywiązywania się przez 

Administratora z jego obowiązków w tym zakresie  - do właściwego organu 

nadzorczego. 
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8. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, zgoda ta może 

zostać w każdej chwili cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych 

przez Administratora w okresie między jej wyrażeniem a cofnięciem. 

9. Przetwarzanie danych w celu przedstawienia, zawarcia i realizacji umowy łączącej Państwa z 

Administratorem, następuje w wyniku ich dobrowolnego przekazania. Jednakże niepodanie 

rzeczonych danych może doprowadzić do braku możliwości przedstawienia, zawarcia jak i 

realizacji umowy.  

10. Dokonując zgłoszenia poprzez wysłanie formularza kontaktowego, wyrażają Państwo zgodę 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. l) powołanego wyżej rozporządzenia na przetwarzanie Państwa 

danych osobowych przez Administratora określonego w pkt 1 w celu realizacji wysłanego 

zgłoszenia. Jednocześnie wysłanie formularza oznacza potwierdzenie przez Państwa 

świadomości przysługujących Państwu praw, wynikających z rozporządzenia.  

 

 


