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Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

 
Informujemy, że: 
 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
 Przedsiębiorstwo Handlowe BERTUS Katarzyna Sobańska 
 adres: ul. Wołczyńska 37,  60-003 Poznań 
 adres email: biuro@bertus.pl 
 telefon: 61 651-70-32 do 35 
 
 

2. Inspektorem ochrony danych w BERTUS-ie jest Katarzyna Sobańska 
 adres: ul. Wołczyńska 37,  60-003 Poznań 
 adres email: biuro@bertus.pl 
 telefon: 61 651-70-32 do 35 
 
 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
 a/ obsługi o charakterze handlowym (art. 6 ust. 1 pkt b) 
 b/ wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami (art. 6 ust. 1 pkt a) 
 c/ wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi 
(art. 6 ust. 1 pkt c) 
 d/ realizacji prawnie uzasadnionego interesu BERTUS-a (art. 6 ust. 1 pkt f) 
 
 

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: 
 a/ pracownicy BERTUS-a; 
 b/ firmy współpracujące z BERTUS-em w zakresie obsługi technicznej i teleinformatycznej; 
 c/ instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa; 
 d/ Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowych 
 
 

5. Państwa dane osobowe zostały pozyskane w ramach obsługi o charakterze handlowym i obejmują: 
 a/ imię i nazwisko 
 b/ nazwę firmy 
 c/ dane teleadresowe i adres email 
 d/ informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej 
 
 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw z Państwa 
strony. W naszych systemach pozostaną informacje archiwalne dotyczące wiążących nas transakcji 
(możliwych z powodu np. reklamacji). 
 
 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich 
poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 
 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 roku. 
 
 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania 
czynności o których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej. 
 
 
 
 

Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 


