
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Stosownie do art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 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 

„RODO”, informujemy, że:  

Administrator danych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą Lindem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Mińskiej 38, 54-610 

Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508774, NIP: 899-27-52-812, REGON: 022391450, kapitał zakładowy w 
wysokości 50 000,00 PLN; tel.: 503926107, e-mail: sekretariat@lindem.pl 

W przypadku pytań lub zgłoszeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych proszę wysyłać informacje  
na adres e-mail: sekretariat@lindem.pl 

Cele przetwarzania i podstawa prawna  

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: 

1) zawierania i realizacji umów i zamówień dla klientów lub kontrahentów, ewentualnych reklamacji etc., 

2) wydawanie towarów i produktów dostawcom, pracownikom i przedstawicielom stron umowy,  

3) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, 

4) prowadzenia działalności gospodarczej, kontaktów handlowych oraz prowadzeniem korespondencji, 
5) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  (prawnie uzasadniony interes administratora).  

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest realizacja umów i zamówień dla 
klientów lub kontrahentów, w tym wydawanie towarów i produktów dostawcom, prowadzenia działalności gospodarczej, kontaktów 
handlowych oraz prowadzeniem korespondencji, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

Odbiorcy danych osobowych  

Odbiorcami danych osobowych są zleceniobiorcy przetwarzający dane w imieniu administratora oraz osoby upoważnione do przetwarzania 
danych osobowych w zakresie współpracy oraz podmiotom przetwarzającym.  

Twoje dane osobowe nie są ujawniane innym administratorom, chyba że wyraziłaś/wyraziłeś na to zgodę lub jest to uzasadnione na podstawie 

przepisów prawa. 

Przekazywanie danych do państw trzecich  

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  

Okres przechowywania  

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy z danym podmiotem oraz po jego ustaniu - do czasu upływu okresu 
przechowywania wskazanego w obowiązujących przepisach prawa oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

Twoje uprawnienia  

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ta kże prawo do 
przenoszenia danych.  

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, 
posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Jeżeli jest Pani/Pan zatrudniona przez klienta lub kontrahenta administratora, to administrator uzyskał Pani/Pana dane osobowe od tych 

podmiotów w zakresie Pani/Pana imienia i nazwiska, miejsca pracy, stanowiska służbowego, e-mail służbowego, telefonu służbowego, 
ewentualnie numeru i serii dowodu osobistego celem zapewnienia bezpieczeństwa przy odbiorze przez Panią/Pana towarów dla tego 
podmiotu od administratora.  

Skarga do organu nadzorczego 

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych 
narusza przepisy RODO.  

Obowiązek podania danych  

Podanie danych jest – dobrowolne, niemniej niezbędne dla nawiązania współpracy i realizacji umów, jak również zapewnienia kontaktów 
gospodarczych, a ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie współpracy i realizację zamówień. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Twoje dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania). 


