
Załącznik nr 2 do Regulaminu

Klauzula informacyjna dla Klienta
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO1 informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kołobrzeska Grupa Producentów
Ryb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul.
Węgorzowej 8, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000234212, NIP: 671-171-65-46, REGON: 320047293,
e-mail: biuro@kgpr.pl, nr telefonu: +48 943516490 – zwana dalej Administratorem;

2. Pani/Pana   dane   osobowe   przetwarzane   będą w   celu   związanym   z  realizacją
umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;

3. Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym kategoriom odbiorców:
a. organom władzy publicznej zgodnie z obowiązkami wynikającymi z bezwzględnie

obowiązujących przepisów prawa,
b. kontrahentom Administratora – w zakresie niezbędnym do realizacji zawieranych

umów,
c. zleceniobiorcom Administratora – w zakresie niezbędnym do realizacji zawieranych

umów,
d. podwykonawcy Administratora – w szczególności firmy księgowe, prawnicze,

informatyczne;
e. wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie

Sprzedawcy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską;

f. wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie – w przypadku
Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą
płatniczą.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych;

5. Pani/Pana Pani dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, to
jest przez okres 3 lat od dnia zrealizowania umowy sprzedaży, chyba że co innego
wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich danych  oraz  prawo  ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu,  co  do  danych  osobowych, których  podanie jest
dobrowolne-  prawo  do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania,  którego dokonano  na  podstawie
zgody  wyrażonej  przed  jej cofnięciem.   Oświadczenie o   cofnięciu   zgody   na
przetwarzanie   danych   osobowych wymaga   jego złożenia   w   formie   pisemnej   lub
elektronicznej   na   adres mailowy ………………………;

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej seria L 119/1 z dnia 4 maja 2016 roku.
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7. 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 RODO;

8. podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest dobrowolne, ale konieczne dla
celów związanych z przeprowadzeniem postępowania przetargowego;

9. w oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Administrator


