
Klauzula informacyjna 
 
Na podstawie przepisów 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, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HARAT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Miastku. 
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: HARAT Sp. z o.o. sp. k., ul. Dworcowej 16, 77-200 Miastko. 
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury, a ponadto wykonania 

ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: 

 wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, 

 udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 a RODO). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, jednak nie krócej niż: 
a) przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 

ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”), 
b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe 

(podstawa prawna: obowiązek prawny), 
c) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonywania 

obowiązku np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym uzasadnionym interesem”) 

d) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony 
interes). 

4. Do wystawienia faktury wymagamy podania danych wymaganych przepisami ustawy o podatku 
od towarów i usług. Ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli wystawić faktury. 
Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maja wpływu na wystawienie 
faktury, ale bez których nie moglibyśmy w sposób prawidłowy wykonać sprzedaży towaru lub 
usługi objętych umową.  

5. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom 
Administratora.  

6. Pani/Pana dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, 
uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności.  

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych; 
b) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 
c) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
d) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych; 
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na 

szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie 
naszego prawnie uzasadnionego interesu; 

g)prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. 
8. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, 

że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. 
9. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
 

 


