
Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Optopol Technology Sp. z o.o. ul. Żabia 

42, 42-400 Zawiercie. 

Kontakt w zakresie danych osobowych z administratorem możliwy jest:  
tel. +48 32 67 09 173 
fax. +48 32 67 000 48 
info@optopol.com.pl 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu dostarczenia biuletynu informacyjnego na 

podstawie wyrażonej zgodny (art. 6 ust 1 lit. a RODO). 

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych są osoby upoważnione, podmioty, z którymi 

zawarliśmy umowy powierzenia i podmioty upoważnione z przepisu prawa. 

4. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji usługi lub do wycofania 

zgody. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego 

przed jej wycofaniem.  

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016r. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych 

osobowych uniemożliwi nam realizację usługi. 
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Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Optopol Technology Sp. z o.o. ul. Żabia 

42, 42-400 Zawiercie. 

Kontakt w zakresie danych osobowych z administratorem możliwy jest:  
tel. +48 32 67 09 173 
fax. +48 32 67 000 48 
info@optopol.com.pl 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu reklamacyjnego zgodnie 

z dyspozycją Klienta na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c RODO. 

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych są osoby upoważnione, podmioty, z którymi 

zawarliśmy umowy powierzenia i podmioty upoważnione z przepisu prawa. 

4. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres rozpatrzenia reklamacji, a potem do 

terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z nią związanych. 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. 

7. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016r. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych 

osobowych uniemożliwi nam realizację reklamacji. 
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Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Optopol Technology Sp. z o.o. ul. Żabia 

42, 42-400 Zawiercie. 

Kontakt w zakresie danych osobowych z administratorem możliwy jest:  
tel. +48 32 67 09 173 
fax. +48 32 67 000 48 
info@optopol.com.pl 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji i obsługi konta, realizacji 

zamówienia i rozliczeń finansowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f  RODO. 

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych są osoby upoważnione, podmioty, z którymi 

zawarliśmy umowy powierzenia i podmioty upoważnione z przepisu prawa. 

4. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5. Państwa dane osobowe są przechowywane: 

 w przypadku założonego konta przez okres realizacji usługi lub do wycofania zgody; 

 w przypadku zrealizowanych zamówień dane będą przechowywane w celach 

rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową 

zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. Czas ten może zostać wydłużony 

w przypadku ewentualnych roszczeń. 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym decyzjom, w tym 

profilowaniu. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016r. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych 

osobowych uniemożliwi nam realizację zamówienia. 
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Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Optopol Technology Sp. z o.o. ul. Żabia 

42, 42-400 Zawiercie. 

Kontakt w zakresie danych osobowych z administratorem możliwy jest:  
tel. +48 32 67 09 173 
fax. +48 32 67 000 48 
info@optopol.com.pl 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, 

rozliczeń finansowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO. 

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych są osoby upoważnione, podmioty, z którymi 

zawarliśmy umowy powierzenia i podmioty upoważnione z przepisu prawa. 

4. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5. Państwa dane osobowe są przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez 

okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin 

płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. 

Czas ten może zostać wydłużony w przypadku ewentualnych roszczeń 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. 

7. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym decyzjom, a tym 

profilowaniu. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016r. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych 

osobowych uniemożliwi nam realizację zamówienia. 
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Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Optopol Technology Sp. z o.o. ul. Żabia 

42, 42-400 Zawiercie. 

Kontakt w zakresie danych osobowych z administratorem możliwy jest:  
tel. +48 32 67 09 173 
fax. +48 32 67 000 48 
info@optopol.com.pl 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: 

- obsługi kontaktu w ramach formularza kontakrowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

- zawarcia i realizacji umowy sprzedaży zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO 

- obsługi konta zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a  RODO 

- obsługi zamówienia zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO 

- rozliczeń finansowych  zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b, c RODO 

- obsługi reklamacji zgodnie z  art. 6 ust 1 lit. b, c RODO 

- dostarczenia newslettera zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO 

- dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f  RODO. 

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych są osoby upoważnione, podmioty, z którymi 

zawarliśmy umowy powierzenia i podmioty upoważnione z przepisu prawa. 

4. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5. Państwa dane osobowe są przechowywane w przypadku zwarcia i realizacji umowy 

sprzedaży, obsługi zamówienia, rozliczeń finansowych i obsługi reklamacji dane będą 

przechowywane maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w 

Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku 

ewentualnych roszczeń. Natomiast w pozostałych przypadkach do czasu wycofania zgody. 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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7. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym decyzjom, w tym 

profilowaniu. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016r. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych 

osobowych uniemożliwi nam realizację zamówienia. 

 


