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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW  

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gorgiel Group Sp. zo.o. Sp.k. w Karpicku ul. 
Poznańska 10, 64-200 Wolsztyn NIP 923 171 38 39 wpisany do KRS 0000685647 
kontakt gorgiel@gorgiel.com.pl lub 683475400. 
 

2. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym  dla realizacji oferty, przygotowania 
umowy w oparciu o : 
-art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie 
otrzymanej zgody, 
-6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one 
niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na 
otrzymane żądanie, 
-6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego, 
-6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania 
prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy. 
 

3. Obiorcami danych mogą być hosting poczty email, zewnętrzna firma informatyczna, 
firmy kurierskie, obsługa prawna, firmy ubezpieczeniowe. W przypadku złożenia 
reklamacji produktu nie będącego wyrobem Administratora dane będą przekazywane 
do podmiotu ponoszącego odpowiedzialność gwarancyjną lub podobną.  
 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania umowy 
oraz okres przedawnienia wynikających z niej roszczeń chyba, że obowiązek 
przechowywania danych w czasie dłuższym niż wskazany powyżej wynikać będzie  
obowiązujących przepisów prawa.  
 

 
5. Przysługuje Państwu prawo do : dostępu do swoich danych, sprostowania swoich 

danych, usunięcia swoich danych, żądania ograniczenia swoich danych. Poprzez 
kontakt z Administratorem gorgiel@gorgiel.com.pl lub 683475400.  
 

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą wykorzystywane w zautomatyzowany 
sposób, nie będą przekazywane do Państw trzecich jak również profilowane.  
 

 
7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku uznania za niezgodne z Rozporządzeniem 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).  
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