
Informacje dla Partnerów  Biznesowych  NABAGLO Leokadia Nabagło dotyczace przetwarzania ich 
Danych Osobowych 

NABAGŁO  Leokadia Nabagło zobowiązują się do ochrony prywatności  swoich Partnerów 
Biznesowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych na mocy Ogólnego Rozporządzenia o 
Ochronie Danych (  RODO ” ).
“Partnerzy Biznesowi “ oznaczają każdy podmiot gospodarczy , osobę fizyczną , z którą NABAGŁO 
Leokadia Nabagło prowadzi interesy, w tym, m.in. Przedstwicieli I pracowników, klientów, 
dostawców, usługodawców I konkurentów. Celem niniejszego pisma jest poinformowanie  przyszłych I
obecnych Partnerów Biznesowych  przetwarzaniu ich danych osobowych przez NABAGŁO Leokadia 
Nabagło.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest :
PPH NABAGLO Nabagło Leokadia
32-048 Jerzmanowice  ul. Kościelna 22
NIP 
REGON

II. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów 
PPH NABAGLO Leokadia Nabagło, na przykład w celu przetwarzania zamówień , realizacji dostaw lub 
płatności, w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych lub w celu przygotowywania  zapytań
ofertowych i  udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i 
uczestniczenie w czynnościach, związanych z rozwijaniem produktów, z naszymi  klientami, dostawcami, 
usługodawcami  I konkurentami, których przedsawicielem lub pracownikiem są Państwo. Podane przez 
państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
       a) wykonania umowy kupna-sprzedaży-na podsawie art. 6 ust.1 pkt.b) RODO – dane osobowe 
przetwarzane będą przez administratora wyłącznie w celu wykonania umowy, której Państwo jest stroną
, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
b) marketingu bezpośredniego- na podstawie  art. 6Ust. 1 pkt f) RODO- prawnie uzasadnionego interesu
PPH NABAGLO Leokadia Nabagło;
c) finansowo-ksiegowych-na podsawie art.6 ust.1 pkt c) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonywania  przepisów prawa m.in. Podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości;
d) obrony przed roszczeniami I dochodzenia roszczeń-na podstawie art. 6 ust.1 pkt f) RODO-prawnie 
uzasadnionego interesu przedsiebiorstwa NABAGLO-Leokadia Nabagło;
e) prowadzenia procesów reklamacyjnych-na podsawie art. 6 ust.1 pkt f) RODO prawnie uzasadnionego 
interesu przedsiebiorstwa NABAGLO Leokadia Nabagło.

III. Odbiorcy Państwa danych osobowych



W ramach NABAGLO Leokadia Nabagło dostep do państwa danych osobowych mają tylko upowaznieni 
pracownicy, I ole miesci sie to w zakres obowiązków służbowych. NABAGLO Leokadia Nabagło może 
angażować osoby trzecie do świadczenia określonych usług( np. Usługi biura rachunkowego ). Ponadto  
możemy angażować m.in.doradców prawnych , konsultantów ds. Zarzadzania oraz audytorów. Takie 
osoby trzecie świadczą swoje usługi na naszą rzecz I pod naszą kontrolą oraz jierownictwem I mogą 
mieć dostę do danych osobowych w zakresie wymaganym doświadczenia takich usług. Dodatkowo, 
możemy, w zakresie dopuszczalnym przez przepisyprawa, przekazywać Państwa dane osobowe 
krajowym I zagranicznym organom pańmstwowym ( np. Organom podatkowym oraz organom ścigania) 
lub sądom w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub w celu ochrony interesów firmy .

IV. Prawa, które Państwu przysługują

Z zastrzeżeniem przepisów prawa, których zastosowanie należy zweryfikować w każdym osobnym 
przypadku, mają Państo prawo do otrzymywania informacji o swoich danych osobowych oraz do 
żądania ich poprawienia lub usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania w zakresie dozwolonym przez 
obowiązujące prawo, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec każdego przypadku przetwarzania 
danych opisanego w pkt. II oraz prawo otrzymania danych osobowych w powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego ( prawo do przenoszenia danych ). Mają Państwo 
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V. Poufność  przechowywania danych

Każdy z naszych pracowników, jak również wszyscy pracownicy usługodawców zewnętrznych, którzy 
mają dostę do i/lub przetwarzają dane osobowe, są  zobowiązani do zachowania poufności takich 
danych. Wszystkie dane będą traktowane jako ściśle poufne I przechowywane zgodnie z obowiązującym
prawem przez okres określony w przepisach danego kraju.

VI. Kontakt za nami

Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporzadzenia Parlamentu 
Europejskiego I Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz 
uchylenia dyrektywy. Niniejsze pismo ma charakter informacyjny I nie wymaga z Państwa strony 
podejmowania jakichkolwiek działań. W przypadku próś, pytań, uwag, lub  sugestii dotyczacych 
niniejszego pisma informacyjnego lub stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatnosci, 
prosimy o kontakt pod adresem: info@rekodzielo.malopolska.pl

                                                                                                           


