
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Rekman sp. z o.o. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Administrator”), jako 
administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani dane osobowe przekazane przez 
sprzedawcę nabywanych przez Pana/Panią towarów lub usług, których Administrator jest 
dystrybutorem („Sprzedawca”). Dane te obejmują w szczególności imię i nazwisko, nazwa 
działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, adres prowadzenia działalności lub 
zamieszkania lub adres dostawy oraz inne dane niezbędne do realizacji zamówienia.  

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z postanowieniami 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 (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi 
przepisami. 

3. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy ze 
Sprzedawcą, jak również w celu ochrony praw Administratora, w tym w szczególności 
dokumentowania współpracy ze Sprzedawcą lub dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony 
interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane 
przez Administratora w celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem (art. 6 
ust. 1 lit. c RODO), w szczególności obowiązków księgowo-podatkowych,  

4. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich 
przetwarzania wskazanych w Informacji lub wypełnienia przez Administratora obowiązków 
nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy 
– maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie 
podanych celów przetwarzania, w tym producenci towarów i usług, podmioty dostarczające 
towary, dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi 
księgowe, doradcze. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora 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. c RODO, jeżeli przekazanie jest 
niezbędne do zapewnienia Panu/Pani (lub reprezentowanemu przez Pana/Panią podmiotowi) 
preferencyjnych warunków zakupu, gwarantowanych przez producenta. 

6. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje 
Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich 
przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione Pana/Pani szczególną sytuacją, 
z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w przepisach. 

8. Ponadto przysługuje Panu/Pani, w przypadkach w których dane osobowe przetwarzane są na 
podstawie zgody, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) może Pan/Pani 
realizować przesyłając stosowne żądanie na adres:rodo@ab.pl. 

 


