
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NADAWCÓW I ODBIORCÓW KORESPONDENCJI MAILOWEJ 

TRITON S.C. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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  („RODO”) informujemy, że:  
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest I.Rokita i J.Rokita prowadzący wspólnie działalność 

gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą TRITON s.c. z siedzibą w Strzyżowie przy  

ul. Słowackiego 12.  

II. W sprawie ochrony danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z nami w siedzibie firmy - pod 

adresem wskazanym powyżej  lub pod nr telefonu 608 522 317 (osoba kontaktowa – Iwona Rokita). 

III. Cele, podstawy przetwarzania i okres przechowywania danych 

 

      Będziemy przetwarzać Państwa dane: 

1) w celu udzielania odpowiedzi na Państwa pytania, załatwienia sprawy, o którą Państwo wnoszą, przyjmowania 

pism, zgłoszeń, wniosków w formie elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f - gdzie prawnie uzasadnionym celem jest 

udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego 

lub w innej formie - w tym do przesłania informacji marketingowych o wybranych przez Państwa produktach 

lub usługach). 

Przyjmujemy, że jeżeli poproszą Państwo o udzielenie informacji dotyczących sprzedawanych przez nas 

produktów lub świadczonych usług – odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę 

informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez administratora 

informacji  handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia 

odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wyrażoną zgodę można cofnąć  

w każdym momencie bez podawania przyczyny. 

 

2) w celu dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora polegający 

na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika lub obrony przed roszczeniami) do czasu zakończenia 

toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem 

użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Ustawą Kodeks cywilny, lecz w szczególnych 

przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy; 

3) w celu dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami i innymi osobami (art. 6 ust.1 lit. b 

RODO – niezbędność do realizacji zawartej umowy) 

4) w celu prowadzenia statystyki korzystania z usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes 

administratora polegający na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności 

świadczonych usług) przez okres 2 miesięcy. 

Korespondencję przechowujemy do 1 roku, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami – wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, 

czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.  

 

IV. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych 

celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są 

nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

V. Odbiorcy danych  
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawniane:  

- naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom świadczącym usługi hostingu, 

prawniczym, informatycznym, 

 - instytucjom określonym przez przepisy prawa np. organy ścigania. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 
  Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych 

c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

 



 
VII. Informacja o dobrowolności podania danych  

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości 

nawiązania z nami kontaktu. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
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 naszych 

klientów. 

IX.  Przekazywanie danych do państw trzecich 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego czy 

organizacji międzynarodowych. 

X. Bezpieczeństwo danych 
 Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych 

i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób 

nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. 


