
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

ZLECENIOBIORCÓW I INNYCH KONTRAHENTÓW DRIMER SP. Z O.O. SP.K. 

 

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie DRIMER Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 85A, 87-

100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem 

KRS 0000714284, NIP 8792698189, tel. 56 655 77 78 e-mail: drimer@drimer.eu (zwana dalej: Spółką 

lub Administratorem). 

2. W razie pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych, 

prosimy o kontakt: daneosobowe@drimer.eu, tel. . 56 655 77 78 lub korespondencyjnie pod adresem 

siedziby Administratora wskazanym w punkcie 1 powyżej. 

3. Zbieramy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celach: 

a. wykonywania zawartej z Nami umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

b. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nas jako 

administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu rozstrzygania sporów, 

dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji, optymalizacji oferowanych usług 

i produktów, badania satysfakcji klientów Spółkę z oferowanych im usług lub produktów, 

a także marketingu usług i produktów Spółkę. 

4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach 

prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej, w tym podmiotom świadczącym na Naszą rzecz 

obsługę prawną, księgową, kadrową, bankową, ubezpieczeniową i informatyczną, w tym 

w szczególności przez Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa 

Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań, KRS 778-14-76-013, w zakresie obsługi kadrowej i księgowej.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, ani do organizacji międzynarodowej.  

6. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres 6 lat od dnia rozwiązania umowy, tj. do 

czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a po jego upływie zostaną one usunięte z Naszych 

systemów informatycznych, zaś dokumenty w formie papierowej zostaną fizycznie zniszczone.  

7. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, 

b. żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie (prawo do bycia 

zapomnianym), o ile dane te nie są już niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt 3 

powyżej, z zastrzeżeniem określonego czasu ich przechowywania, 

c. żądania ograniczenia przez Nas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
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d. przenoszenia swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie pozwalającym 

np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera, o ile przetwarzanie odbywa się 

w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana zgody, 

e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez Nas Pani/Pana danych osobowych. 

8. Uprawnienia wymienione w pkt 7 może Pani/Pan zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego 

wniosku w formie pisemnej na Nasz adres: DRIMER Sp. z o.o. sp.k., ul. M. Skłodowskiej – Curie 85A, 

87-100 Toruń lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres 

daneosobowe@drimer.eu.  

9. Informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pana, że przetwarzanie przez Nas danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Informujemy także, że przekazuje Pani/Pan swoje dane osobowe w sposób całkowicie dowolny, ale 

nieudostępnienie tych danych uniemożliwi wykonanie zawartej z Nami umowy.   

 

Opcjonalnie: (W razie osobistego informowania) 

 

Potwierdzam, iż zapoznałam/em się z powyższymi informacjami. 

..................................................... 

(data i podpis) 
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