
Obowiązek Informacyjny

Administratorem Państwa danych osobowych jest Opłatki i Komunikanty 
Nakonieczni s.c. z siedzibą przy ul. Głębokiej 9 w Piaskach, tel. 81 582 25 25 ,
email nakonieczni@oplatki-i-komunikanty.com.pl, NIP 7122855551.

1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO.

2. Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, przesłania informacji 
handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, marketingu 
bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, dochodzenia 
roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

3. Przetwarzamy następujące kategorie danych:

a) dane do faktury (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, dane adresowe do 
faktury)

b) dane do wysyłki (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, dane adresowe do 
wysyłki)

c) dane zamawiającego (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)

4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazaych mu danych 
osobowych.

5. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych 
jakimkolwiek podmiotom trzecim.

6. Informacja o odbiorcach danych osobowych : Państwa dane osobowe mogą
być przekazywane do firmy kurierskiej, kancelarii prawnej, firmy 
informatycznej.

7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio 
chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu.

8. Przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania



b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

c) prawo do przenoszenia danych

d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
określonym celu, jeżeli Państwo uprzednio taką zgodę wyrazili

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
przez Administratora

f) realizację praw pkt od a) do d) można dochodzić kontaktując się na dane 
kontaktowe Administratora.


