
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

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 (dalej „RODO”), firma Walter Schmidt Cement 
Polska Sp. z o.o., przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Walter Schmidt Cement Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą we Wrocławiu, z którym można się skontaktować w następujący sposób:  

 adres: 54-203 Wrocław, ul. Legnicka 51-53, 
 adres e-mail: biuro@schmidt-cement.pl,  
 telefon: +48 71 321 96 50. 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych można się skontaktować z wyznaczonym w firmie pełnomocnikiem ds. ochrony 
danych osobowych, poprzez adres e-mail: rodo@schmidt-cement.pl lub pisemnie na adres siedziby.  

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu wykonania 
zawartej przez Państwa z firmą Walter Schmidt Cement Polska Sp. z o.o. umowy dotyczącej sprzedaży towarów 
lub świadczenia usług, a także wykonania ciążących na firmie Walter Schmidt Cement Polska Sp. z o.o. 
obowiązków prawnych, weryfikacji wiarygodności płatniczej, dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji, 
marketingu bezpośredniego produktów i usług objętych ofertą handlową firmy Walter Schmidt Cement Polska Sp. 
z o.o., w tym w celu dopasowania oferty handlowej i działań promocyjnych do Państwa potrzeb, a także tworzenia 
zestawień, analiz i statystyk, rozliczeń finansowych oraz wystawienia dokumentów księgowych. 

Przetwarzane są następujące kategorie Państwa danych osobowych: 
    a) imię i nazwisko, 
    b) adres(y) e-mail, 
    c) adres(y) prowadzenia działalności gospodarczej, 
    d) numer(y) telefonu, 
    e) numer identyfikacji podatkowej (NIP). 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: 
 podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których firma Schmidt Cement Polska Sp. z o.o. realizuje 

zobowiązania jak np. przewoźnicy, firmy obsługujące płatności lub ubezpieczenia transakcji - w zakresie 
niezbędnym dla realizacji umowy, 

 firmie zewnętrznej wykonującej usługi księgowe na rzecz naszej firmy, 
 organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

Państwa dane osobowe przetwarzane na potrzeby zawarcia umowy sprzedaży towarów lub umowy świadczenia 
usług, przetwarzane będą przez okres obowiązywania tych umów i czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń 
wynikających z tych umów, jak również przez czas konieczny z uwagi na ciążące na firmie Walter Schmidt 
Cement Polska Sp. z o.o. obowiązki wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 
Z kolei Państwa dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego będą przetwarzane przez okres 
sprzedaży towarów i usług objętych ofertą handlową firmy, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia przez 
Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu 
do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.  

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa z firmą Walter Schmidt Cement Polska Sp. z o.o. 
umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na 
firmie obowiązku prawnego przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. 
art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa 
danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast 
w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wyrażona przez Państwa 
wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa 
wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi firmie Walter Schmidt Cement Polska Sp. z o.o. informowanie 
Państwa o nowych ofertach i promocjach. 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


