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* KLAUZULA INFORMACYJNA* 
 

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podajemy następujące informacje dotyczące da-
nych osobowych : 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stomil Sanok-Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w 
Kostrzynie, 62-025 Kostrzyn, ul. Wrzesińska 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez VIII Wydz. KRS Poznań-Nowe Miasto i Wilda Nr KRS 0000113533, o numerze NIP 
7821011511, kapitał zakładowy spółki: 6.239.000,00 złotych. 
W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
pod adresem e-mail rodo@stomildystrybucja.pl 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz ewentualnie w 
celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową sprzedaży oraz na podstawie 
Pana/Pani zgody dla celów marketingowych. 

3. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy 
Administrator (spółkom powiązanym z Administratorem) lub osobom trzecim w celach, o których 
mowa powyżej /w celach marketingowych, jeżeli Pan/Pani zgodę na określone cele marketingowe wy-
razi, dla których niezbędne jest udostępnienie danych. Ponadto dane mogą być przekazywane podmio-
tom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. producentom towarów w celu 
dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji/rękojmi, firmom kurierskim w celu realizacji dostaw, dostaw-
com usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, przy czym takie pod-
mioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi pole-
ceniami. 

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy 
sprzedaży lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów 
prawa, w  szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. W 
przypadku danych przetwarzanych w oparciu o zgodę dane osobowe będą przetwarzane do momentu 
jej wycofania.  

6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwa-
rzania. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia 
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy stwierdzi Pan/Pani naru-
szenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących. 

10. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową sprzedaży na jej podstawie jest dobrowol-
ne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest moż-
liwe zawarcie umowy. 

11. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. 

12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilo-
wania. 

mailto:rodo@stomildystrybucja.pl

