
KLAUZULA INFORMACYJNA wg RODO  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 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, dalej „RODO”), informujemy, że: 

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest GRAW sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie przy ul. 
Kolejowej 2, 95-035 Ozorków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000777121, 
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 
7322195444, REGON 382642811, kapitał zakładowy: 400.000,00 złotych. (dalej Administrator). 

II. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować: 

 pisząc wiadomość na adres email: marek.wielemborek@graw.pl  

 osobiście lub listownie pod adresem siedziby Administratora wskazanym powyżej. 

III. Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach: 

1. W przypadku kierowania do nas korespondencji e-mailowej, zapytań za pomocą 
formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub drogą tradycyjną: 
 
Dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane w zależności od treści 
korespondencji: 

 w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią 
związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f 
RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w związku ze 
świadczonymi usługami; 

 w celu niezbędnym do wykonania umowy z Państwem lub podjęcia działań na Państwa 
żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO); 

 w celu przeprowadzenia rekrutacji – jeżeli kierujesz do nas CV wraz ze zgodą na 
przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO); 
 

2. W przypadku negocjacji Umowy oraz zawarcia Umowy: 
 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 niezbędnym do wykonania umowy z Państwem lub podjęcia działań na Państwa żądanie 
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO); 

 wypełnienia obowiązku prawnego – rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

 dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą jest uzasadniony interes 
prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit . f RODO) jakim jest dochodzenie roszczeń lub obrona 
przed roszczeniami; 
 

3. W przypadku wysyłania przez nas informacji handlowych 
 
Dane osobowe przetwarzane są przez nas w celu marketingu bezpośredniego towarów i usług 
Administratora oraz podmiotów współpracujących – podstawą jest uzasadniony interes prawny 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) jakim jest prowadzenie  marketingu bezpośredniego; 
 

4. W przypadku rekrutacji: 
 

 w celu przeprowadzenia rekrutacji na zapotrzebowane przez nas stanowisko pracy. 
Podstawą przetwarzania danych w tym celu  jest zgoda osoby, której dane dotyczą tj. art. 
6 ust. 1 lit a RODO.  

 obrona przed roszczeniami – podstawą jest uzasadniony interes prawny Administratora 
(art. 6 ust. 1 lit . f RODO) jakim jest obrona przed roszczeniami; 

Przetwarzamy jedynie dane osobowe niezbędne dla osiągnięcia celu w jakim te dane zostały zebrane. 
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IV. Dane osobowe przez nas przetwarzane mogą być ujawniane, na nasze wyraźne polecenie i na 
podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych innym zewnętrznym podmiotom, w 
tym obsługującym nasze systemy informatyczne i sprzęt,  podmiotom świadczącym usługi prawne, 
księgowe oraz transportowe i spedycyjne.  

V. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

VI. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 
profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać 
jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie 
wpływać na Państwa uprawnienia. 

VII. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających 
ze stosunku podstawowego dla którego dane zostały zbierane (umowa, rekrutacja). W przypadku gdy 
podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda – dane będą przechowywane do czasu jej 
wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, dane 
przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu 
względem przetwarzania danych.  

VIII. Osobom, których dane przetwarzamy, przysługują względem nas następujące prawa: 

1. prawo dostępu do danych osobowych 
2. prawo do sprostowania danych 
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
4. prawo do  usunięcia danych 
5. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, w zakresie w jakim dane 

są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą 
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego 

interesu, w tym w celu prowadzenia korespondencji oraz załatwienia sprawy 
7. prawo do cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, 

osoba której dane są przetwarzane może w każdej chwili cofnąć zgodę, co jednak nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody; 

IX. Nadto, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu 
skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

X. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne. W przypadku zawarcia umowy podanie 
niektórych danych jest wymogiem ustawowym (dane niezbędne dla dokumentacji rachunkowej).  
Odmowa podania danych może uniemożliwić nam prowadzenie korespondencji, załatwienie sprawy, 
utrzymanie kontaktów biznesowych/służbowych, zawarcie umowy lub przeprowadzenie procesu 
rekrutacyjnego.  

XI. Państwa dane osobowe zostały przez nas pozyskane bezpośrednio od Państwa lub z powszechnie 
dostępnych źródeł, w tym sieci Internet. 

XII. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykłe.  

 

 

 


