
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzana danych osobowych dla klientów i kontrahentów 

Zgodnie z art. 13 ogólnego 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 jako 
„RODO”, informujemy, że  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPTIMA RECYKLING PL spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą przy ul. Wschodniej 37, 26-500 Szydłowiec. 

2. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą elektroniczną na 
adres e-mail ado@optimarecykling.pl. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 

a) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, takich jak: złożenie oferty, korespondencja w sprawie 
uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

b) realizacji umów zawieranych z Administratorem, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, pisemny 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

c) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, przechowywania 
dokumentacji księgowej, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

d) wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych 
będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO); 

e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

f) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. 
f) RODO). 

4. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania, wymienionych w pkt. 3. Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe w związku 
z zawieranymi transakcjami przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe 
jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji. W odniesieniu do 
danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych - przez czas, w którym przepisy nakazują 
Administratorowi przechowywać dane, ale nie krócej niż przez okres, w którym Administrator może ponieść 
konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego. W odniesieniu do wewnętrznych celów 
administracyjnych, do celów archiwalnych – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych. 

5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 3 lit. a) do d). W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Administrator 
przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją 
dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub 
Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wycofanie zgody 
może nastąpić drogą e-mailową wskazany w pkt. 2 lub pocztową na adres wskazany w pkt. 1. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które wykonują na rzecz Administratora usługi księgowe, 
windykacyjne, prawnicze, konsultingowe czy audyty lub są podmiotami współpracującymi, wyłącznie w celu 
prawidłowego wykonania zawartych umów. Takie podmioty będą przetwarzać dane osobowe tylko na zlecenie 
Administratora i tylko zgodnie z jego poleceniami. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw 
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych narusza 
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

8. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy 
z Administratorem, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter 
dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa. 

9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane. 


