
Szanowni Państwo, 
 
zgodnie z art. 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 („RODO”), 
informujemy, że administratorem danych osobowych jest Schultz Seating 
Poland sp. z o.o. z siedzibą w Kłobucku (office@schultz-seating.pl, tel. +48 34 
361 7987). Dane osobowe przetwarzane będą: 

a) w celu realizacji wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b 
RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na 
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO); 

b) w celach marketingu bezpośredniego i realizacji kontaktów biznesowych 
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO; 

c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, w tym przepisów podatkowych, z zakresu rachunkowości i 
prawa pracy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt c 
RODO; 

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub 
obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest 
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).  
 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku 
danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej 
niż przez okres umowy. Okres przetwarzania danych może zostać 
każdorazowy przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub obrony przed 
takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą 
przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w 
tym przepisach o rachunkowości.  
 
Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowaniu. 
 
Dane mogą być przekazywane pracownikom, kontrahentom, klientom i innym 
spółkom powiązanym z Administratorem, w tym do Schultz Seating 
Production A/S i Schultz Seating Denmark A/S, dostawcom systemów 
informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom 
świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania 
zawieranej z Panem/Panią umowy oraz organom uprawnionym do 
otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa. 



 
Mają Państwo prawo do: dostępu do danych, otrzymania ich kopii, 
sprostowania i usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  
 
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, z 
wyjątkiem danych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest 
dobrowolne. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy. 
 
W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w 
zakresie dobrowolności ich podania, prosimy o wiadomość na adres: 
office@schultz-seating.pl.  
 


