
 

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, 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 lub RODO) realizując obowiązek informacyjny niniejszym 

informujemy :  

 

1. Administratorem danych osobowych jest firma PPHU TRANS WEST GmbH Sp. z .o.o. z siedziba na 

ul.Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp, nr tel. 612852663: biuro@transwest.pl 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie : 

• dobrowolnie wyrażonej zgody (podstawa z art.6 ust. 1 lit. a RODO); 

• w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z 

art.6 ust. 1 lit. b RODO); 

•  w celu wykonania nałożonych na firmę PPHU TRANS WEST GmbH Sp. z o.o. wymogów 
ustawowych (podstawa z art. 6  ust. 1 lit. c RODO); 

• w celu analitycznym tj. optymalizacji naszych produktów na podstawie Państwa uwag, optymalizacji 

procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym usług serwisu, obsługi gwarancyjnej i 

pogwarancyjnej, reklamacji, doboru usług do potrzeb naszych klientów, co jest naszym prawnym 

uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO); 

• w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 

wykazania faktów, co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f 

RODO); 

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym 

prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO); 

3. Przetwarzamy następujące dane : podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe; elektroniczne dane 
identyfikacyjne i kontaktowe; dane identyfikacyjne i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą; dane potrzebne do przygotowania oferty marketingowej; dane wymagane na potrzeby 

zawarcia i wykonania umów oraz sprzedaży produktów i usług, wystawienia faktury i realizacji płatności, 

obsługi posprzedażowej w tym obsługi reklamacji oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi 

roszczeniami. W szczególności będziemy przetwarzać dane takie jak: imię (imiona) nazwisko, adres e-

mail, numer telefonu, tytuł, stanowisko, firma lub nazwa Spółki reprezentowanego podmiotu, adres 

kontaktowy, nazwę firmy lub spółki, numer NIP, numer REGON, adres siedziby, adres  

do korespondencji, adres dostawy, numer rachunku bankowego. 

4. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 

•  podwykonawcom czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmy kurierskie, 

firmy prawnicze, firmy informatyczne, firmy hostingowe, firmy marketingowe oraz pozostałym 

podmiotom świadczącym usługi, niezbędne w celu zrealizowania warunków umowy; 

• organom publicznym na ich uzasadnione żądanie lub gdy będzie to konieczne  

dla obrony przed roszczeniami lub dochodzenia naszych roszczeń. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

6. Dane będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a ponadto przez okres niezbędny do 

realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed 

roszczeniami przez Administratora. 

7. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 

której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem ustawowym. Nie podanie 
danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy. 


