
Klauzula informacyjna – kontrahenci 

 

„Zgodnie z artykułem 13 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie GoodMills Polska Kutno sp. z o.o. z 

siedzibą w Kutnie, przy  F. Chopina 29 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawieranych z Panią/Panem 

umów, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Goodmills Polska Kutno spółka 

z  o.o., w tym w celach marketingowych (zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera f) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych); 

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz 

prawo do przenoszenia danych; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy GoodMills Polska Kutno  

spółka z o.o.; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zawartej z Panią/Panem 

umowy, a także później przez czas potrzebny do dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi 

przyszłymi roszczeniami oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Goodmills Polska 

Kutno spółka z o.o.; 

6) bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej posiada 

Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych; 

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne z tym, że jest konieczne w celu 

możliwości nawiązania z Panią/Panem relacji handlowych oraz realizacji zawartych umów; 

8) ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (1) wobec przetwarzania 

dotyczących Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

Goodmills Polska Kutno spółka z  o.o. – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją 

oraz (2) przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.” 

Adres email do korespondencji: RODO@goodmills.pl 


