
Klauzula Informacyjna  
dotycząca przetwarzania danych osobowych  

oferentów i kontrahentów współpracujących lub zamierzających współpracować  
z firmą SPORT LESKO Sp. z o.o.                                           

 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                                
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO 
informuję, że: 
 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPORT LESKO Sp. z o.o.                                            
z siedzibą w Lesku, ul. Bieszczadzka 7, 38-600 Lesko, reprezentowana przez Prezesa Spółki. 
 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, email: 
gfx-consulting@wp.pl, tel. 606 762 223 lub na w/w adres Spółki. 
 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane  w związku ze złożoną ofertą, a następnie w związku                                  
z ewentualnym zawarciem i realizacją umowy, zleceniem usług lub zamówieniem dostaw oraz ich 
realizacją oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń. 
  

4. Podstawy prawne przetwarzania danych: 
 

  art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, 
 art. 6 ust. 1 lit e RODO – w zakresie realizacji zadań realizowanych w interesie publicznym, 
 art. 6 ust. 1 lit f RODO – w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

polegającego na weryfikacji i wyborze najkorzystniejszej oferty, 
 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, 
 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 
 w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej 

zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym na podstawie 
ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy prawo zamówień publicznych). Dane osobowe mogą 
zostać przekazane podmiotom, z którymi Administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. 
 

6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 
3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy w/w prawa lub na czas 
dochodzenia roszczeń. 
 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia oferty, 
zawarcia umowy lub / i jej realizacji, zlecenia usług lub zamówienia dostaw oraz ich realizacji.                                    
Ich niepodanie może uniemożliwić realizację ww. czynności. 
 

8.  Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – o ile będzie to możliwe z prawnego punktu. 
 

9. Mają Państwo  prawo wniesienia skargi do Administratora Danych Osobowych a także do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 
 

10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 
profilowaniu. 

 


