
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. FORMULARZA KONTAKTOWEGO 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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 jako: „RODO”) informujemy, że: 

Tożsamość administratora danych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest „PREWENTA” Sp. z o.o., z siedzibą w Mikołowie przy 
ul. Gliwickiej 136, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000041418, 
posiadająca numer identyfikacyjny NIP 635 16 12 884. 

Dane kontaktowe administratora danych 
 
Możesz skontaktować się z Administratorem: 

• w formie pisemnej – adres do korespondencji:  43-190 Mikołów, ul. Gliwicka 136 
• drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: rodo@prewenta.com.pl 
• telefonicznie – pod numerem: +48 32 324 88 50 

Cele przetwarzania danych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

• komunikacja z Tobą w związku z Twoją wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza 
kontaktowego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez 
Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt z Tobą; 

• archiwizacja dokumentów, statystyka oraz  ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona 
przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy sprzedaży – podstawą takiego 
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych 
interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem jest 
archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed 
roszczeniami. 

Czas przechowywania danych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są 
przetwarzane albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona 
zgoda. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych 
roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów 
prawa. 

Kategorie odbiorców 

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora – są to podmioty, z których 
usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków. Twoje dane osobowe zawsze będą 
przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych 



osobowych. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie 

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym 
również w formie profilowania. 

Twoje prawa 

Przysługuje Ci prawo: 

• dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania; 

• przenoszenia danych; 
• wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem); 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim 
podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO. 

W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem. 

 


