
POLITYKA PRYWATNOŚCI Rekman Online 

1. Administratorem danych osobowych Dealera (o ile dotyczy) podawanych w procesie rejestracji 
w Systemie Rekman Online („System”) oraz zbieranych w trakcie współpracy od Dealera lub 
od innych podmiotów, w tym z powszechnie dostępnych rejestrów i ewidencji, a także danych 
osobowych Użytkowników Systemu (imię i nazwisko, służbowy adres email, fax oraz numer 
telefonu) jest Rekman sp. z o.o. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 
(„Dystrybutor”).  

2. Dane osobowe Dealera są przetwarzane: 
a) w celu nawiązania i prowadzenia współpracy handlowej, rejestracji Dealera w 

Systemie, świadczenia usług związanych z Systemem, sprzedażą internetową, 
dostawą, kredytem kupieckim, (podstawa prawna – przetwarzanie danych jest 
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Dealer) 

b) w celu udokumentowania współpracy z Dealerem po jej zakończeniu a także w celu 
dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających ze współpracy  (podstawa prawna 
– prawnie uzasadniony interes Dystrybutora) 

c) w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (podstawa przetwarzania – wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na 
Dystrybutorze)  

d) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług znajdujących się w ofercie 
Dystrybutora lub w ofercie innych podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej (w tym w formie elektronicznej, w przypadku posiadania przez 
Dystrybutora odpowiedniej zgody Dealera) (podstawa prawna – prawnie uzasadniony 
interes Dystrybutora). 

3. Dane osobowe Użytkowników Systemu są przetwarzane: 
a) w celu nawiązania, prowadzenia i udokumentowania współpracy handlowej z 

Dealerem, w tym świadczenia usług związanych z Systemem, sprzedażą internetową, 
dostawą, kredytem kupieckim, a także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń 
wynikających ze współpracy (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes 
Dystrybutora) 

b) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług znajdujących się w ofercie 
Dystrybutora lub w ofercie innych podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej (w tym w formie elektronicznej, w przypadku posiadania przez 
Dystrybutora odpowiedniej zgody Użytkownika Systemu) (podstawa prawna – 
prawnie uzasadniony interes Dystrybutora).   

4. Odbiorcami danych osobowych Dealerów mogą być przewoźnicy, spedytorzy, ubezpieczyciele 
oraz inne podmioty współpracujące z Dystrybutorem (w tym producenci i dostawcy Produktów 
oraz spółki zależne Dystrybutora, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, 
doradcze). Dane  osobowe mogą być przekazywane przez Dystrybutora poza EOG. Przekazanie 
może mieć miejsce wyłącznie do kraju objętego decyzją Komisji Europejskiej o odpowiedniej 
ochronie danych osobowych, a w przypadku innych krajów –wyłącznie do podmiotu, który 
zapewnia odpowiednie zabezpieczenia takich danych, w szczególności w postaci 
standardowych  klauzul  umownych  lub  w  oparciu  o  art.  49  ust.  1  lit. b RODO, jeżeli 
przekazanie  jest  niezbędne  do  zawarcia lub wykonania umowy z Dealerem. 

5. Podanie danych osobowych przez Dealera jest dobrowolne, przy czym konieczne do podjęcia i 
prowadzenia współpracy handlowej, a także skorzystania z powyższych usług. 

6. Dane osobowe Użytkowników podawane są przez Dealera lub wyznaczone przez niego osoby.  
7. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych, osobie, 

której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych, 
ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do żądania 
usunięcia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 



Osobowych. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 
Dystrybutora, to osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo do sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych 
osobowych.  

8. Powyższe uprawnienia względem Dystrybutora osoby, których dane dotyczą mogą realizować 
przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@rekman.com.pl.  

9. Dane osobowe Dealera oraz Użytkowników będą przetwarzane przez cały okres współpracy 
Dealera i Dystrybutora, a także po jej zakończeniu – przez czas niezbędny do osiągnięcia celów 
ich przetwarzania lub wypełnienia przez Dystrybutora obowiązków nałożonych prawem, a 
jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do 
czasu upływu terminu przedawnienia. 


