
 

          Klauzula informacyjna  

               - kontrahenci 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dale RODO), informuję, że:  

 

INFORMACJE OGÓNE: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELBIT SPÓŁKA JAWNA B.J.P. ŚLIWIŃSCY, M.J. SUCHARKIEWICZ, M. ŻABICKI 

z siedzibą w Czeladzi przy ul. 3 Kwietnia 21; KRS: 0000149678, NIP: 6540004737 zwany dalej Administratorem;  

2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM: 

1) z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej; poprzez e-mail: 

piotr.sliwinski@grupa-elbit.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 515 199 191 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRZETWARZANIA: 

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

- niezbędnych do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą – podstawą prawną przetwarzania jest 

niezbędność przetwarzania danych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

- niezbędnych do wykonania umowy polegajacej na realizacji już zleconej przez Panią/Pana usługi/zamówienia  – podstawą 

prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania w/w umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

- ewentulanego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą w/w umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest 

niezbędność przetwarzania do reazlizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako możliwość 

dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

- oferowania produktów i usług Administratora w ramach marketingu bezpośredniego - podstawą przetwarzania jest 

reazlizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako reklamowania swoich usług (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO); 

- marketingu  produktów i usług Administratora ramach marketingu bezpośredniego - podstawą prawną przetwarzania 

danych jest zgoda udzielona przez Panią/Pana (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

-  archiwalnych (dowodowych) –podstawą przetwarzania jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu polegajacego na 

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

- badania satysfakcji klientów – podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu określania 

jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

- w celach statystycznych - podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu polegającego na 

udokumentowaniu spełnienia wymagań niezbędnych do uzyskania certyfikatu ISO (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH: 

1) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

Administratora, m.in. podmiotom przetwarzającym dane w celach windykacyjnych czy podmiotom świadczącym 

Administratorowi usługi księgowe, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem 

i wyłacznie zgodnie z poleceniem Administratora; 

2) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest 

zawarcie umowy;podane danych dla celów marketingowych jest dobrowolne; 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO: 

1) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynagrodowej; 

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH: 

1) posiada Pani/Pan prawo do: 

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

przetwarzania;  

 wniesienie sprzeciwu;  
 przenoszenia danych;  
 wniesienia skargi do organu nadzorczego;  



 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda; 

wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody; 

2) w celu realizacji w/w praw należy skontaktować się z administratorem danych wysyłajac stosowne żądanie na adres siedziby 

administratora lub adres e-mail wskazany powyżej. 

 

PRAWO DO SPRZECIWU: 

1) w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie 

uzasadnionego interesu, ale z wyłączeniem marketingu bezpośredniego, opisanych powyżej. Administrator przestanie 

przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla 

Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub 

Pani/Pana dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

2) w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu 

prowadzenia marketingu bezpośredniego. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu, jeżeli skorzysta 

Pani/Pan z tego prawa. 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI: 

1) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; 

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do 

momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku 

przechowywania dokumentów księgowych dotyczących w/w umowy tj. przez okres 5 lat liczonycj od końca roku 

kalendarzowego, wktórym powstał obowiazek podatkowy. 

2) Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane osobowe wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli 

zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach; 

3) Jeżeli wyraziła Pani/ wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, dane będą 

przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. 

 

 

24.05.2018
Piotr 

Dyrektor
Śliwiński
 ds.Produkcji 

 


