
Klauzula informacyjna RODO 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, dalej RODO) Rohe Sp. z o.o. 

informuje, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rohe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 200 lok. 324, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w 

Warszawie pod numerem 0000486905, posiadająca numer NIP: 9512397152 oraz nr Regon: 

362364121. 

2. Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora ochrony danych.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją obowiązków podatkowych 

wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania 

faktur (Dz. U. 2013, poz. 1485, ze zm.), w tym na potrzeby dokumentowania opodatkowanej 

czynności,  

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do wykonywania umowy zawartej przez 

Państwa z Administratorem, 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora, w szczególności w związku z zapewnieniem kontaktu oraz w 

celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz kontroli, obsługi 

reklamacji oraz w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora, w szczególności w celu kontaktu z podmiotem będącym 

stroną umową w celu ustalenia osoby uprawnionej do reprezentacji i zobowiązanej do realizacji 

umowy. 

7. Przetwarzanie podanych danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy prawa, w 

szczególności przepisy prawa podatkowego i obowiązki z tego wynikające – art. 6 ust. 1 lit. b, c, f i 

art. 9 ust. 2 lit. b RODO. 

8. Podmiot danych osobowych ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia 

oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe będą 

mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze sprzedażą i w zakresie 

wynikającym z obowiązków podatkowych. 



10. Dane, w związku z tym, że Administrator przy realizowaniu swoich zadań korzysta z usług innych 

podmiotów, będą przekazywane innym podmiotom w zakresie świadczonych usług rachunkowo-

księgowych oraz informatycznych. 

11. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. 

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Podmiotowi 

danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). 

 

 


