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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
O RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) mającego na celu ujednolicenie zasad 
przetwarzania danych osobowych na terenie UE informujemy, jak następuje: 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Rosenberg Polska sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 200, w skrócie RP. 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a) opracowania ofert i kalkulacji cenowych, 
b) realizacji zamówień, 
c) wystawiania i przechowywania faktur, 
d) dostarczenia towaru, 
e) wsparcia obsługi posprzedażowej, 
e) wykonywania usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych. 

3. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko do podmiotów i 
oddziałów współpracujących z Grupą Rosenberg. Możliwość taka dotyczy podmiotów, 
gwarantujących wysoki stopień ochrony danych, wynikający ze stosowania klauzul 
umownych przyjętych przez Komisję Europejską. 

4. Dane będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z 
umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 
lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

 
 

DANE JAKIE PRZETWARZAMY 
Dla realizacji procesu Sprzedaży (ofertowania, zamówienia towaru, dostawy, serwisowania urządzeń, 
obsługi posprzedażowej) przez RP pozyskujemy następujące Państwa niezbędne dane osobowe 
zgodnie z art. 6 ust. 1 b RODO: 

• Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych od strony kontrahenta za realizację zakupów i 
dostaw. 

• Adresy e-mail i numery telefonów koniecznych do realizacji Sprzedaży. 

• Adresy dostaw towaru. 

• Numery rejestracyjne aut dostawczych, numery telefonów oraz imiona i nazwiska kierowców 
odbierających towar bezpośrednio z magazynu RP. 

 
 

KOMU PRZEKAŻEMY PAŃSTWA DANE 
Przekażemy je odbiorcom trzecim w następujących przypadkach: 

1. Organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną. 

2. Naszym partnerom handlowym działającym na nasze zlecenie (np. hurtowniom, sklepom, 
firmom serwisowym), aby w naszym imieniu mogli kompleksowo Państwa obsłużyć. 

3. Innym administratorom (np. kurierom i spedytorom dostarczającym Państwu dokumenty, 
towar lub faktury, Poczcie Polskiej). 
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PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z 
PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 
 
Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu, sprostowania, modyfikacji, usunięcia, sprzeciwu, 

przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do 

właściwego organu nadzorczego.  

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału 
komunikacyjnego: 
 
wysyłając e-mail na adres: 

rodo@rosenberg.pl 
telefonicznie pod numerem: 

+48 22 720 6773 
 

wysyłając na adres korespondencyjny:  
 
Rosenberg Polska sp. z o.o. 
Aleje Jerozolimskie 200 
02-486 Warszawa 

 
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie 
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 
 
 
 
Z poważaniem, 

Wojciech Marcinkowski 
Dyrektor Zarządzający 
 

 


