
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB 

(POTENCJALNYCH KLIENTÓW), WOBEC KTÓRYCH ADMINISTRATOR 

PROWADZI MARKETING BEZPOŚREDNI W CELU POZYSKANIA NOWYCH 

KLIENTÓW  

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Aktiw Sp. z o.o., Gostków, ul. Główna 15, 58 – 

312 Stare Bogaczowice. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia marketingu 

bezpośredniego własnych produktów oraz pozyskiwania nowych klientów. 

3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie na 

podstawie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą oraz na podstawie art. 6 ust. 

1 lit f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

4. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu 

bezpośredniego własnych produktów oraz pozyskiwanie nowych klientów. 

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na 

otrzymywanie informacji marketingowych. 

6. W ramach realizacji celu określonego w pkt. 2 będziemy przetwarzać Pani/Pana dane 

osobowe  

w ramach następujących kategorii danych: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, nr 

telefonu. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem marketingu 

bezpośredniego. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

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

cofnięciem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, przenoszenia, sprzeciwu przetwarzania 

danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy prawa. 

11. Pani/Pana dane będziemy udostępniać następującym podmiotom: dostawcy zewnętrznych 

systemów informatycznych wspierających działalność Administratora. 

12. Dane osobowe pozyskaliśmy za pośrednictwem strony Państwa strony internetowej lub z 

bazy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – źródła powszechnie dostępne. 

13. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 

14. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym 

profilowaniu). 

15. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 

Adres e-mail: odo@aktiw.pl 

Nr telefonu: 698-054-582 
  



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB Z 

KTÓRYMI ADMINISTRATOR ZAWARŁ UMOWĘ 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Aktiw Sp. z o.o., Gostków, ul. Główna 15,  

58 - 312 Stare Bogaczowice. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym 

kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją. 

3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

wynikających z ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

Ordynacji Podatkowej.  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:  

1) Dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach – do czasu przedawnienia roszczeń 

wynikających z umowy. 

2) Dane w dokumentach księgowych – 5 lat licząc od początku roku następującego po 

roku obrotowym. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy prawa. 

7. Pani/Pana dane możemy udostępniać następującym podmiotom: dostawcy zewnętrznych 

systemów informatycznych wspierających działalność Administratora, podmioty 

świadczące obsługę prawną na rzecz Administratora, operatorzy pocztowi, podmioty 

świadczące usługę transportu, Urząd Skarbowy. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia 

umowy. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym 

profilowaniu). 

10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 

Adres e-mail: odo@aktiw.pl 

Nr telefonu: 698-054-582 
 

  



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB, Z 

KTÓRYMI ADMINISTRATOR WSPÓŁPRACUJE LUB WSPÓŁPRACOWAŁ W 

PRZESZŁOŚCI I DO KTÓRYCH PRZESYŁA OFERTY HANDLOWE 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB, Z 

KTÓRYMI ADMINISTRATOR WSPÓŁPRACUJE LUB WSPÓŁPRACOWAŁ W 

PRZESZŁOŚCI I DO KTÓRYCH PRZESYŁA OFERTY HANDLOWE 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Aktiw Sp. z o.o., Gostków, ul. Główna 15, 58 – 

312 Stare Bogaczowice. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłania informacji handlowych (ofert 

współpracy). 

3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie na 

podstawie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą oraz na podstawie art. 6 ust. 

1 lit f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

4. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dystrybucja ofert handlowych do 

podmiotów współpracujących z administratorem obecnie lub w przeszłości. 

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na 

otrzymywanie ofert handlowych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem marketingu 

bezpośredniego. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

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

cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, przenoszenia, sprzeciwu przetwarzania 

danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy prawa. 

10. Pani/Pana dane będziemy udostępniać następującym podmiotom: dostawcy zewnętrznych 

systemów informatycznych wspierających działalność Administratora. 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 

12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym 

profilowaniu). 

13. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 

Adres e-mail: odo@aktiw.pl 

Nr telefonu: 698-054-582 
 

  



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB, DO 

KTÓRYCH ADMINISTRATOR WYSYŁA ZAPYTANIA OFERTOWE W CELU 

OTRZYMANIA OFERTY HANDLOWEJ 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Aktiw Sp. z o.o., Gostków, ul. Główna 15,  

58 - 312 Stare Bogaczowice. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wysłania prośby o sporządzenie oferty 

handlowej, a w przypadku jej zaakceptowania również w celu zawarcia i wykonania 

umowy, w tym kontaktowanie się z kontrahentem w związku z jej realizacją. 

3. Podane dane są przetwarzane na podstawie:  

− art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest 

wysłanie prośby o sporządzenie oferty handlowej. 

− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 

której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w przypadku zawarcia 

umowy). 

− na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

wynikających z ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

Ordynacji Podatkowej (w przypadku zawarcia umowy). 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

Przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

− Dane zawarte w ofercie – nie dłużej niż 3 lata od dnia wysłania prośby o sporządzenie 

oferty. 

Przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

− Dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach – do czasu przedawnienia roszczeń 

wynikających z umowy. 

Przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

− Dane w dokumentach księgowych – 5 lat licząc od początku roku następującego po 

roku obrotowym. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy prawa. 

7. Pani/Pana dane możemy udostępniać następującym podmiotom: dostawcy zewnętrznych 

systemów wspierających działalność Administratora, a w przypadku zawarcia umowy 

również podmiotom świadczącym obsługę prawną na rzecz Administratora, operatorom 

pocztowym i do Urzędu Skarbowego. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą w przetwarzane w zakresie następujących kategorii danych 

osobowych: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres, adres e-mail, nr telefonu. 

9. Źródłem Pana/Pani danych osobowych jest Państwa strona internetowa lub internetowa 

baza danych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Są to źródła 

powszechnie dostępne. 

10. W przypadku zawarcia umowy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. 

11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym 

profilowaniu). 

12. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 

Adres e-mail: odo@aktiw.pl 

Nr telefonu: 698-054-582 


