
Klauzula informacyjna – dostawcy 

Na podstawie art. 13 i 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”, niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opak-System Sp. z o.o. z siedzibą  

w Świlczy (36-072), Świlcza 147U, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 

2. Jeżeli Pani/Pan nie przekazywał/a nam swoich danych bezpośrednio, zostały one nam udostępnione 

w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych oraz pełnionej funkcji przez podmiot w imieniu, 

którego Pani/Pan działa. 

3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizowania przez Panią/Pana czynności na rzecz 

reprezentowanego podmiotu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim 

jest konieczność przetwarzania danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umów z kontrahentami 

(art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO).  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

Brak podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów 

publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie 

przepisów prawa, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty 

elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych, 

podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi prawne, audytorskie i rachunkowe, banków 

i innych instytucji finansowych, w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych oraz za wyjątkiem 

operatorów pocztowych i firm kurierskich. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji Umowy, a po tym czasie, przez 

czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia 

ewentualnych roszczeń bądź na czas niezbędny w celu wywiązania się z obowiązków 

przewidzianych przepisami prawa, nałożonych na Administratora – zależnie który z powyższych 

okresów jest dłuższy. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania 

(poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze 

przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego i nie występują 

inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez nas przetwarzanie Pani/Pana 

danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


