Szanowni Państwo,
W związku z wymogami 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 (dalej „RODO”),
Rola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Człuchowie 77 – 300, przy ul. Słowackiego
19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000128583, o
numerze NIP: 8431500852 i numerze REGON: 771556884, o kapitale zakładowym w wysokości
4 010 000 złotych,
Przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;
- Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nazwa
firmy, numer NIP, PESEL, numer Dowodu Osobistego oraz datę wydania, REGON, KRS, numer konta
bankowego.
Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych tj. zawierania
umów sprzedaż/zakup, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia
ww. czynności.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator danych) jest: Rola Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Człuchowie 77 – 300 Słowackiego 19, NIP: 843 –
15 – 00 – 852 Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: Rola Sp. z o.o. 77 – 300 Człuchów, Słowackiego 19

lub pod adresem e-mail:

rola@rola.com.pl
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b,f RODO, tj. w oparciu
o niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora oraz w związku z tym, że przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy
3.

Cele przetwarzania danych osobowych:
a) świadczenia usług i dostarczania produktów przez Rola Sp. z o.o., w tym w szczególności
zawarcia i wykonywanie umowy handlowej, obsługi telefonicznej i korespondencyjnej,
prowadzenia rozliczeń świadczonych usług i dostarczanych produktów, składania ofert
świadczenia usług i dostarczania produktów.
b) wykonywania czynności stosownie do udzielonej przez Panią/Pana zgody, np. w celach
marketingowych, w związku z wykonywaniem czynności poprzedzających zawarcie umowy z

Rola Sp. z o.o. w tym oceny Pani/Pana możliwości wywiązania się z przyszłych zobowiązań
finansowych wobec Rola Sp. z o.o.
4.

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do następujących podmiotów i organów:
1. Które są upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa; którym
przekazanie danych (w tym powierzenie ich przetwarzania) jest niezbędne do prawidłowego
wykonania na Pani / Pana rzecz usług przez Rola Sp. z o.o. lub do dochodzenia roszczeń, w tym:
a) Podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z budową
i obsługą systemu informatycznego Rola Sp. z o.o.,
b) Podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi drukowania
i wysyłki korespondencji masowej do abonentów,
c) Podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi polubownego
rozwiązywania sporów i windykacji należności,
d) Podmiotom i osobą świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne,
e) Podmiotom i osobą świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi
systemu e-płatności (integratorom płatności).
2. Którym dane mogą być przekazane na podstawie Pani/Pana upoważnienia/zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez Rola Sp. z o.o. przez okres niezbędny dla
realizacji wskazanych w pkt 4 powyżej celów, w tym:
a. w zakresie realizacji zawartej z Rola Sp. z o.o. umowy – przez okres niezbędny do jej realizacji
i wykonania w całości. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, po przekazaniu przez
Panią/Pana danych, dane te są usuwane niezwłocznie po ustaleniu, że do zawarcia umowy nie
dojdzie;
b. po wygaśnięciu lub rozwiązaniu zawartej umowy z Rola Sp. z o.o. – dane osobowe są
przechowywane przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
c. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Rola Sp. z.o.o. w związku ze
świadczeniem usług na rzecz Pani/Pana – przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków;
d. w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych – przez okres do
czasu wycofania zgody;
e. w zakresie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Rola Sp. z o.o. – przez okres
niezbędny do realizacji tych interesów, w tym do dochodzenia roszczeń przez Administratora
lub do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu, o ile będzie miał zastosowanie.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
✓ żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
✓ żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
✓ żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
✓ żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
✓ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
✓ prawo do żądania od Administratora przekazania Pani/ Pana danych osobowych w formacie
nadającym się do odczytu, jak również przesłania ich wskazanemu przez Panią/Pana innemu
administratorowi danych.
✓ wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:
rola@rola.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Rola Sp. z o.o. 77 – 300
Człuchów, Słowackiego 19

Informujemy również, że:
7. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Z poważaniem
Administrator Danych Osobowych
Rola Sp. z o. o. 77-300 Człuchów Słowackiego 19

