
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
zawartych w niniejszym oświadczeniu jest J.J. Darboven sp. z o.o. z siedzibą w Rumii, 
ul. Stoczniowców 2A

2. Inspektorem Danych Osobowych w podmiocie, o którym mowa w pkt.1 jest mecenas Andrzej Sulima

3. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora w celach:

a. realizacji usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dystrybucja produktów firmy) 
na podstawie zgody udzielonej przez klienta lub kiedy ich przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy oraz podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem. (Art. 6 ust. 1 lit. A, b, c 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

b. marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do 
momentu odwołania zgody.
Zgody pochodzące z formularza kontaktowego są zbierane w oparciu o zapisy przepisu art. 10 
ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1219). Oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1907).

c. w prawnie uzasadnionym celu administratora, jakim są przepisy prawa podatkowego lub 
działając w dbałości o własny interes (np. dochodzenie ewentualnych roszczeń) Okres 
przechowywania danych, 5 lat określony w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

4. Dane osobowe będą aktywnie przetwarzane na czas realizacji usługi, do kontaktów handlowych, 
chyba, że właściciel danych zadecyduje inaczej oraz przez okres 6-ciu lat w ramach przepisów prawa 
podatkowego i na potrzeby ewentualnych roszczeń. 

5. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od klienta lub opiekuna prawnego.

6. Dane osobowe klienta w incydentalnych sytuacjach będą powierzane innym odbiorcom (firmy 
informatyczne, dostawca programu księgowego oraz hostingodawcy stron internetowych, a także na
wyraźne uzasadnione wezwanie organom państwa. 

7. Na terenie J.J. Darboven prowadzony jest monitoring wizyjny, w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
klientom oraz pracownikom firmy. Do monitoringu mają dostęp: firma ochroniarska, zewnętrzna 
obsługa IT, firma ATEKO. 

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do zapewnienia 
sprawnego przepływu informacji oraz realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.



9. Przysługuje Pani/Panu prawo:

• dostępu do danych,
• ich sprostowania,
• ograniczenia przetwarzania,
• usunięcia,
• jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Sprzeciw 

wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizacji zapisów 
i postanowień umowy między stronami.

10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

11. Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich danych.

12. Pani/Pana dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 ust
1 i 4) w celu doboru spersonalizowanej oferty spełniającej oczekiwania klienta.

13. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych 
w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub przetwarzanie narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.


