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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, informuję,     

iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BOB-ROLLO Sp. z o.o. z siedzibą w Rumii,                                         

ul. Młyńska 8, 84-230 Rumia; adres email: ado@bobrollo.com.pl; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach handlowych i marketingowych na podstawie                 

art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, poprzez 

prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług.  

3. 3) W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z usług administratora lub zakupu oferowanych przez 

niego produktów / usług, Pani/Pana dane będą ponadto przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 

b) RODO, tj. w celu zawarcia i wykonania umowy; 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT, podmiotom wykonującym usługi księgowe, 

dochodzenia roszczeń. 

5. Przetwarzanie są następujące kategorie danych: imię i nazwisko / nazwa firmy, dane kontaktowe w 

postaci nr telefonu, adresu e-mail; 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

• istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pan/Pani sprzeciw 

wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;  

• czas trwania współpracy, w którym zostały przekazane Administratorowi, przechowywania 

dokumentów rozliczeniowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przedawnienia 

roszczeń wynikających z zawartej przez strony umowy; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; 

8. W związku z tym, że jedną z podstaw przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka 

prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych tj. przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego; 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;, gdy uzna                      

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  

obowiązującego prawa; 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia 

odpowiedzi na Pani / Pana zapytanie oraz do wykonania ewentualnej umowy. 


