
INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 
dla kontrahentów

Administrator  Danych  Osobowych:  Jolanta  Sosna,  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod
firmą Resmed Jolanta Sosna, ul. Bytomskich Strzelców 19a, 41-807 Zabrze, nr NIP: 6471064439,
adres email: info@resmed.com.pl, zw. dalej „Administratorem”

1. Podawane przez Pana/Panią dane osobowe wykorzystywane będą w celu:
1) wykonania  zawartej  przez  Pana/Panią  zawartej  z  Administratorem  umowy,  w  tym

w szczególności dostarczenie zamówionego towaru,
2) wykonania  obowiązków  publicznoprawnych  związanych  z  udokumentowaniem

transakcji i obowiązkami podatkowymi,
3) informowania o aktualnej ofercie Administratora Danych i zmianach w niej

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt.1 ppkt.1-2) jest
konieczność wykonania umowy łączącej Pana/Panią z Administratorem (art.6 ust.1 pkt.b)
RODO*), a przetwarzania, o którym mowa w pkt.1 ppkt.3) – Pana/Pani zgoda (art.6 ust.1
pkt.a) RODO).

3. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym – jest jednak konieczne, jeżeli jest Pan/Pani
zainteresowany/zainteresowana  zawarciem  umowy  z  Administratorem  i  otrzymywaniem
informacji o aktualnej ofercie Administratora Danych i zmianach w niej.

4. Może Pan/Pani w każdej chwili przeglądać swoje dane, żądać ich zmiany lub usunięcia,
złożyć  sprzeciw  wobec  ich  przetwarzania  lub  dyspozycję  co  do  ograniczenia  ich
przetwarzania,  a w przypadku, gdy podstawą ich przetwarzania jest  zgoda – zgodę taką
cofnąć.  Czynności wykonane przed złożeniem sprzeciwu co do przetwarzania, lub przed
cofnięciem wyrażonej wcześniej zgody - pozostaną zgodne z prawem.

5. Może Pan/Pani zażądać przekazania danych podmiotowi trzeciemu. 

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą, w zależności który moment nastąpi później:
1) do momentu ustania ustawowego obowiązku przechowywania dokumentów,
2) do przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych dotyczących zawartych umów,
3) do  ostatecznego  (prawomocnego)  zakończenia  postępowań  związanych  z umowami,

których dokumentach jest przechowywana – jeżeli będzie to przedmiotem obowiązku
prawnego,

4) z upływem 5 lat od dnia zawarcia umowy.
7. Dane będą przekazywane do 

1) firm kurierskich, jeżeli ich usługi będą wykorzystywane przy realizacji umowy,
2) kancelarii prawnych obsługujących Administratora – w razie sporu prawnego
3) odpowiednim  organom  władzy  publicznej  -  jeżeli  przekazanie  będzie  wynikać

z obowiązku prawnego, lub jeżeli organy te w sposób zgodny z prawem zwrócą się one
z żądaniem ich udostępnienia,

4) serwisantom systemu komputerowego, w związku z ich czynnościami, 
5) biura rachunkowego obsługującego Administratora, 

6) audytorowi ISO – jeżeli będzie konieczne zapoznanie się przez niego z wystawionymi
przez Administratora fakturami. 

8. Pana/Pani  dane  nie  będą  przekazywane  osobom  spoza  terenu  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego,

9. Pana/Pani  Dane  nie  będą  służyły  do  zautomatyzowanego  podejmowania  względem
Pana/Pani decyzji, ani do profilowania. 

10. W razie nieprawidłowego działania z naszej strony może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

* Rozporządzenie  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) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)


