
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (dalej „RODO”) przedstawiamy następujące informacje: 

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator danych 

osobowych 

PIEKARNIA BARSZCZ SAWCZAK PIOTR, SAWCZAK AGNIESZKA 

S.C. Kobierzyn 102, 33-140 Lisia Góra, NIP: 9930480648 

Cel przetwarzania Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

- wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży, towarów i usług 

oferowanych przez Administratora, 

- spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku 

prowadzenia sprawozdawczości finansowej,  

- dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umowa sprzedaży lub 

najmu, 

- utrzymywanie bieżących relacji biznesowych; współpraca handlowa, 

przyjmowanie i składanie ofert Kontrahentom. 

Podstawy prawne 

przetwarzania danych 

osobowych 

- realizacja umowy sprzedaży - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

-   obowiązek wynikający z przepisu prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

- prawnie uzasadniony interes Administratora -  art. 6 ust. 1 lit. f RODO - 

dochodzenie roszczeń 

Odbiorca danych 

osobowych 

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora określone w 

informacji szczegółowej. 

Prawa związane z 

przetwarzaniem danych 

osobowych 

Prawa określone w informacji szczegółowej 

Kategorie danych 

osobowych 

przetwarzanych przez 

Administratora 

Podstawowe dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe oraz dane 

przekazane przez Klienta/Kontrahenta w zakresie niezbędnym do wykonania 

umowy  

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych pracowników jest Piotr Sawczak prowadzący działalność gospodarczą 

pod firmą Piotr Sawczak Piekarnia Barszcz (NIP: 8732618382) oraz Agnieszka Sawczak prowadząca 

działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Sawczak Piekarnia Barszcza (NIP: 8711316492), działający w 

ramach spółki cywilnej pod nazwą PIEKARNIA BARSZCZ SAWCZAK PIOTR, SAWCZAK 

AGNIESZKA S.C. o numerach identyfikacyjnych NIP: 9930480648. Klient korzystający z usług, może 

skontaktować się z Administratorem w następujący sposób: 

- listownie na adres: Kobierzyn 102, 33-140 Lisia Góra 



 

 

- przez e-mail: kontakt@barszczsc.pl 

- telefonicznie: tel. stacjonarny: 14 678 48 47 oraz tel. komórkowy: 604 956 372. 

 

2. Okres przechowywania danych osobowych 

Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klientów/Kontrahentów do momentu upływu okresu 

przedawnienia wskazanego w Kodeksie Cywilnym. Po tym okresie dane będą przetwarzane do momentu 

wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności 

obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży oraz przez okres 

przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat. W zakresie danych dotyczących zapisu z monitoringu, 

Administrator przechowuje dane przez okres 1 roku liczonego od daty zapisu na nośniku danych. 

 

3. Odbiorcy danych 

- Administrator będzie przekazywał dane osobowe Klienta/Kontrahenta podmiotom przetwarzającym w jego 

imieniu te dane. Należą do nich podmioty świadczące usługi księgowe, usługi IT, usługi kadrowo – 

płacowe, usługi pocztowe i kurierskie, 

- Odbiorcami danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

4. Prawa Klienta/Kontrahenta związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem 

zautomatyzowanych decyzji 

Klientowi/Kontrahentowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, 

b. prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

c. prawo żądania usunięcia danych osobowych, 

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

f. prawo do przenoszenia danych osobowych, 

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

5. Pozostałe klauzule 

- dane osobowe Klienta/Kontrahenta nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych, 

- podanie przez ta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Klient chcąc 

nabyć produkty, towary i usługi oferowane przez Administratora zobowiązany jest do ich podania, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia umowy sprzedaży, 

- dane Klienta/Kontrahenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

 

 


