
 

 

 
KLAUZULE INFORMACYJNE 

 
Niniejsze klauzule zostały przygotowane w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego 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 (*w dalszej 
części tekstu zwanego RODO). 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób odpowiadających na ofertę pracy i biorących udział w procesie 
rekrutacji 
 
ADMINISTRATOR: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Danstoker Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400, 
przy ul. Kolejowej 20, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000652298. 
Można się z nami skontaktować pisząc na email:  
• administracja@danstoker.pl  
• lub dzwoniąc pod numer: +48(41)246 00 41 
 
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie: 
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody), 
• art.  9  ust.  2  lit.  a  RODO*  (przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  wyraźnie  wyrażonej  zgody)  w przypadku podania 

danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO* czyli danych osobowych mieszczących się w katalogu szczególnych kategorii 
danych osobowych, tzw. „danych wrażliwych”. 
 

ODBIORCY DANYCH: 
Państwa dane będą przekazywane (w odpowiednich sytuacjach powierzane) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług 
kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwa, dostawcom usług w zakresie 
hostingu poczty elektronicznej. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.  Dane nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i profilowaniu. 
 
CZAS PRZETWARZANIA I RODZAJ PRZETWARZANIA: 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od ukończenia procesu rekrutacji (zawarcia umowy 
docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, do momentu jej wycofania. Państwa dane nie będą  podlegać decyzji opartej 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. 
 
PANI/A PRAWA: 
Informujemy, że przysługują Pani/u następujące prawa wynikające z RODO*: 
• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
• prawo żądania usunięcie lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
• prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, 
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
• prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu umożliwienia Administratorowi rozpatrzenia w przyszłości 
złożonej  oferty  pracy.  Bez  podania  danych  nie  będzie  możliwości  uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych 
prowadzonych przez firmę Danstoker Poland Sp. z o.o. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt 
z Administratorem, którego dane podane są w niniejszej klauzuli informacyjnej. Zgodę można wycofać także drogą elektroniczną 
wysyłając żądanie na adres e-mail : mailto:administracja@danstoker.pl 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób z którymi nawiązywane są relacje/kontakty biznesowe 
 
ADMINISTRATOR: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Danstoker Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400, 
przy ul. Kolejowej 20, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000652298. 
Można się z nami skontaktować pisząc na email:  

• administracja@danstoker.pl  
• lub dzwoniąc pod numer: +48(41)246 00 41 

 
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: 
Pani/a dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 
1) nawiązywanie kontaktów biznesowych w tym składanie zapytań ofertowych, składanie ofert, składanie wniosków o oszacowanie 
zamówienia, wycenę usługi oraz szereg innych działań mających na celu nawiązanie współpracy biznesowej na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów realizowania prawnie uzasadnionych interesów 
administratora polegających na wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę usług i towarów, dbaniu o finanse firmy), 

2) obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: 
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów 

administratora polegających na dbaniu o swoje interesy). 
 

ODBIORCY DANYCH: 
Pani/a dane będą przekazywane (w odpowiednich sytuacjach powierzane) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług 
kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w 
zakresie hostingu poczty elektronicznej. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. Dane nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i profilowaniu. 
 
CZAS PRZETWARZANIA: 
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres: 
1) w celu nawiązania kontaktów biznesowych - do czasu rozpatrzenia oferty, zakończenia relacji biznesowych 
2) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia nawiązywania relacji. 
 
PANI/A PRAWA: 
Informujemy, że przysługują Pani/u następujące prawa wynikające z RODO*: 

• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne  aby można było nawiązać relacje biznesowe, a konsekwencją nie 
podania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienie powyższych celów w tym nawiązania przedmiotowej współpracy 
handlowej lub biznesowej. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem, 
którego dane podane są w niniejszej klauzuli informacyjnej. Zgodę można wycofać także drogą elektroniczną, wysyłając żądanie na 
adres e-mail : mailto:administracja@danstoker.pl 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostawców usług i towarów 
 
ADMINISTRATOR: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Danstoker Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400, przy ul. 
Kolejowej 20, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem 0000652298. 
Można się z nami skontaktować pisząc na email:  

• administracja@danstoker.pl  
• lub dzwoniąc pod numer: +48(41)246 00 41 

 
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: 
Pani/a dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 
1) podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne przed zawarciem umowy) 
2) zawarcie i wykonanie umowy kupna usług lub towarów na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). 
3) prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z 
przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów 
dotyczących podatków. 

4) obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: 
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na 

dbaniu o swoje interesy) 
5) zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na 
dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy). 
 

ODBIORCY DANYCH: 
Pani/a dane będą przekazywane (w odpowiednich sytuacjach powierzane) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom 
usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwa, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom 
usług księgowych, dostawcom usług prawnych, bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności. Dane nie będą 
podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i profilowaniu. 
 
CZAS PRZETWARZANIA: 
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres: 
1) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy- do momentu podpisania umowy, 
2) w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy, 
3) w celu prowadzenia dokumentacji  księgowej  i  podatkowej-  5  lat  od  zakończenia  roku  kalendarzowego, w którym powstał obowiązek 
podatkowy, 
4) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy, 
5) w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia. 
 
PANI/A PRAWA: 
Informujemy, że przysługują Pani/u następujące prawa wynikające z RODO*: 

• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
• prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO*, 
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji 

prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, 
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania 
danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów w tym podpisanie i realizacja umowy. 
W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem, którego dane podane są w niniejszej klauzuli 
informacyjnej. Zgodę można wycofać także drogą elektroniczną wysyłając żądanie na adres e-mail : mailto:administracja@danstoker.pl 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów 
 
ADMINISTRATOR: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Danstoker Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400, przy ul. 
Kolejowej 20, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem 0000652298. 
Można się z nami skontaktować pisząc na email:  

• administracja@danstoker.pl  
• lub dzwoniąc pod numer: +48(41)246 00 41 

 
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: 
Pani/a dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 
1) podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne przed zawarciem umowy). 
2) zawarcie i wykonanie umowy na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). 
3) prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z 
przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów 
dotyczących podatków. 

4) obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: 
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na 

dbaniu o swoje interesy). 
5) rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na 
dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy). 

6) ściągania należności na podstawie: 
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na 

dbaniu o finanse firmy). 
 

ODBIORCY DANYCH: 
Pani/a dane będą przekazywane (w odpowiednich sytuacjach powierzane) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom 
usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwa, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom 
usług księgowych, dostawcom usług prawnych, bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności. Dane nie będą 
podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i profilowaniu. 
 
CZAS PRZETWARZANIA: 
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres: 
1) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy- do momentu podpisania umowy, 
2) w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy, 
3) w celu prowadzenia dokumentacji  księgowej  i  podatkowej-  5  lat  od  zakończenia  roku  kalendarzowego, w którym powstał obowiązek 
podatkowy, 
4) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy, 
5) w celu rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od otrzymania przedmiotowego zgłoszenia, 
6) w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności. 
 
PANI/A PRAWA: 
Informujemy, że przysługują Pani/u następujące prawa wynikające z RODO*: 

• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
• prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO*, 
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji 

prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, 
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania 
danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy 
oraz zawarcia i wykonania umowy. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem, którego dane 
podane są w niniejszej klauzuli informacyjnej. Zgodę można wycofać także drogą elektroniczną wysyłając żądanie na adres e-mail : 
mailto:administracja@danstoker.pl 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób reprezentujących (pracownicy, współpracownicy) 
kontrahentów lub dostawców 
 
ADMINISTRATOR: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Danstoker Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400, przy ul. 
Kolejowej 20, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem 0000652298. 
Można się z nami skontaktować pisząc na email:  

• administracja@danstoker.pl  
• lub dzwoniąc pod numer: +48(41)246 00 41 

 
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: 
Pani/a dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 
1) wykonania działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora 
polegających na wykonaniu niezbędnych czynności zmierzających do zawarcia umowy), 

2) wykonania działań koniecznych do realizacji umowy na podstawie: 
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora 

polegających na wykonaniu niezbędnych czynności zmierzających do prawidłowej realizacji umowy), 
3) prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze)  i  w  związku  
z  przepisami  takimi  jak  ustawa  z  dnia  29  września  1994  r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów 
dotyczących podatków, 

4) obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: 
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na 

dbaniu o swoje interesy), 
5) zgłaszanie oraz przyjmowanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na 
dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy), 

6) ściągania należności na podstawie: 
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na 

dbaniu o finanse firmy). 
 

ODBIORCY DANYCH: 
Pani/a dane będą przekazywane (w odpowiednich sytuacjach powierzane) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom 
usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwa, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom 
usług księgowych, dostawcom usług prawnych. Dane nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i profilowaniu. 
 
CZAS PRZETWARZANIA: 
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres: 
1) w celu wykonania działań zmierzających do zawarcia umowy- do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, 
2) w celu wykonania działań koniecznych do realizacji umowy - do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, 
3) w celu prowadzenia dokumentacji  księgowej  i  podatkowej-  5  lat  od  zakończenia  roku  kalendarzowego w którym powstał obowiązek 
podatkowy, 
4) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy, 
5) w celu zgłaszania oraz przyjmowania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia lub przyjęcia przedmiotowego zgłoszenia, 
6) w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności. 
 
PANI/A PRAWA: 
Informujemy, że przysługują Pani/u następujące prawa wynikające z RODO*: 

• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji 

prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, 
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania 
danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy 
oraz zawarcia i wykonania umowy.  W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem, którego dane 
podane są w niniejszej klauzuli informacyjnej. Zgodę można wycofać także drogą elektroniczną wysyłając żądanie na adres e-mail : 
mailto:administracja@danstoker.pl 
 

mailto:administracja@danstoker.pl?subject=UWAGA:%20Wycofanie%20zgody%20na%20przetwarzanie%20danych%20


 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób korespondujących 
 
ADMINISTRATOR: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Danstoker Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400, 
przy ul. Kolejowej 20, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000652298. 
Można się z nami skontaktować pisząc na email:  

• administracja@danstoker.pl  
• lub dzwoniąc pod numer: +48(41)246 00 41 

 
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: 
Pani/a dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 
1) zarejestrowania korespondencji przychodzącej oraz udzieleniu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję 

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora 
jakim jest dbanie o jakość współpracy, udzielanie odpowiedzi na nadsyłaną korespondencję oraz załatwianie wszelkich 
spraw będących jej przedmiotem). 

2) obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: 
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora 

jakim jest dbanie o dobre imię firmy, obrona własnych interesów). 
 

ODBIORCY DANYCH: 
Pani/a dane będą przekazywane (w odpowiednich sytuacjach powierzane) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług prawnych, 
dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwa, dostawcom 
usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej. Dane nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu i profilowaniu. 
 
CZAS PRZETWARZANIA: 
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres: 
1) w celu zarejestrowania korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi na nadesłaną korespondencję- 6 lat od nadania lub odbioru 
korespondencji, 
2) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia współpracy, której dotyczyła korespondencja. 
 
PANI/A PRAWA: 
Informujemy, że przysługują Pani/u następujące prawa wynikające z RODO*: 

• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych; 
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych; 
• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. f RODO*), 
• prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia 
odpowiedzi. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem 
korespondencji. 
W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem, którego dane podane są w 
niniejszej klauzuli informacyjnej. Zgodę można wycofać także drogą elektroniczną wysyłając żądanie na adres e-mail : 
mailto:administracja@danstoker.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:administracja@danstoker.pl?subject=UWAGA:%20Wycofanie%20zgody%20na%20przetwarzanie%20danych%20


 

 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników strony internetowej www.danstoker.com 
 
ADMINISTRATOR: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Danstoker Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400, 
przy ul. Kolejowej 20, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000652298. 
Można się z nami skontaktować pisząc na email:  

• administracja@danstoker.pl  
• lub dzwoniąc pod numer: +48(41)246 00 41 

 
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: 
Pani/a dane przetwarzane są w celu: 
1) prowadzenia strony internetowej i zapewnienia jej prawidłowego działania na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej i jej prawidłowe działanie). 

2) obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: 
• art. 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów). 
 
ODBIORCY DANYCH: 
Pani/a dane będą powierzane dostawcom usług IT zajmujących się obsługą i hostingiem strony internetowej. Dane nie będą podlegać 
decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i profilowaniu. Strona nie używa plików cookies ani innych narzędzi 
śledzących.  
 
CZAS PRZETWARZANIA: 
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej tylko i wyłącznie w zakresie 
umożliwiającym Pani/u korzystania ze strony.  
 
PANI/A PRAWA: 
Informujemy, że przysługują Pani/u następujące prawa wynikające z RODO*: 

• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:  
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu możliwości skorzystania ze strony internetowej. Odmowa udostępnienia 
danych osobowych spowoduje brak możliwości skorzystania ze strony internetowej. 
 
 
 
 
 
 
 

        Zaktualizowano: 20.09.2019 
Administrator Danstoker Poland Sp. z o.o. 

W imieniu Administratora zatwierdził:  
Grzegorz Borkowski  

Chief Operating Officer  
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