
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KONTRAHENTÓW

KLIENCI I DOSTAWCY

Szanowni Państwo,

Zgodnie  z  obowiązkiem  wynikającym  z  artykułu  13  i  14  RODO  -czyli   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    –
pragniemy poinformować Pastwa o celu i zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych
oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Drukarnia Aramis Magda Pogorzelska-Anderko
z siedzibą przy ul. Kościuszki 229, 40-600 Katowice

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c, i f RODO, tj. w oparciu
o  zgodę  lub  niezbędność  przetwarzania  danych  do  celów  wynikających  z  realizacji  umowy,
obowiązku prawnego lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora 

3. Administrator  przetwarza  dane  osobowe  wyłącznie  do  obsługi  składanych  zapytań  i  zamówień.
Dzięki posiadanym danym może kontaktować się z Państwem mailowo, telefonicznie lub listownie
w celu pełnej obsługi transakcji, wykorzystuje je dla celów rachunkowych i podatkowych, a także
przechowuje  je  dla  celów  archiwizacyjnych  oraz  zapewnienia  rozliczeń.  Administrator  nie
wykorzystuje  Państwa  danych  osobowych  do  przeprowadzania  kampanii  reklamowych  swoich
produktów  bez  wyraźnej  zgody  i  nie  dokonuje  automatycznego  profilowania.  W  pozostałych
przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej
zgody w  zakresie  i  celu  określonym w treści  zgody  (art.  6  ust.  1a  RODO)  –  przez  okres  od
udzielenia zgody do jej wycofania.

4. Administrator może udostępniać dane osobowe osobom trzecim - podwykonawcom, jeżeli wymagać
tego  będzie  wykonanie  zleconej  przez  Państwa  usługi.  Obowiązek  ochrony  Państwa  danych
osobowych  będzie  nałożony  na  podwykonawcę  Umową  powierzenia  przetwarzania  danych
osobowych. 

5. Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane  –  na  podstawie  umowy powierzenia  danych
podmiotom współpracującym tj.: podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe,    podatkowe,
prawne, informatyczne, teleinformatyczne, oraz innym odbiorcom, tj. Poczcie Polskiej SA, firmom
kurierskim,  transportowym,  podmiotom  prowadzącym  działalność  płatniczą  (banki,  instytucje
płatnicze), a także podmiotom publicznym oraz organom uprawnionym do otrzymania danych na
podstawie  przepisów  prawa.  Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub
organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas obowiązywania umowy, do końca okresu
przedawnienia  potencjalnych  roszczeń,  a  po  upływie  tego  okresu  przez  okres  wymagany
obowiązującymi przepisami  prawa w związku z  realizacją obowiązków prawnych lub do chwili
wycofania udzielonej zgody. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 



- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
- przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Państwa narusza
przepisy RODO

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: 

– kontakt e-mail: aramis@aramiskatowice.pl

– kontakt  pisemny  na  adres:  Drukarnia  Aramis  Magda  Pogorzelska-Anderko  z  siedzibą  przy  ul.
Kościuszki 229, 40-600 Katowice 

8. Podanie  przez  Pana/Panią  danych osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niezbędne  do  zawarcia
umowy z Administratorem. Podanie danych niezbędnych do realizacji  obowiązków ciążących na
Administratorze jest wymogiem ustawowym wynikającym z obowiązujących przepisów.

9. Państwa dane zostały wprowadzone do naszej bazy ręcznie, w procesie realizacji umów dostawy,
odpowiadając  na  zapytania  ofertowe  klientów,  rejestrowanie  podmiotów  zainteresowanych
nawiązaniem współpracy drogą mailową,  telefoniczną i  na  stronach internetowych oraz podczas
targów. 

10. Administrator  dokłada  wszelkich  starań,  aby  zapewnić  wszelkie  środki  fizycznej,  technicznej  i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. 

Magda Pogorzelska-Anderko
Drukarnia Aramis


