
Informacja RODO* dotycząca przetwarzania danych osobowych 

*RODO - rozporządzenie 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 Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) 

I. Administrator danych 

ROTHLEHNER-Podesty ruchome Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Energetyków 4 

wpisana do Krajowego Rejestru Spółek pod numerem 0000157547,  

NIP 5240016380 (dalej również jako "Spółka")  

Z Administratorem Danych można kontaktować się: 

1) pod adresem korespondencyjnym: ul. Energetyków 4, 32-050 Skawina  

2) pod adresem poczty elektronicznej:  biuro@rothlehner.pl 

II. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator przetwarza podane dane osobowe na podstawie wyrażonej przez 

Państwo zgody w celu wysyłki na podany przez Państwo adres korespondencyjny 

materiałów promocyjnych i marketingowych marki, produktów i usług Spółki  na 

podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO; art. 10. ust. 1-2 w zw. z art. 4 ustawy  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną; art. 172 w zw. z art. 174 ustawy Prawo 

telekomunikacyjne). 

2. Realizacji umowy sprzedaży produktów, części zamiennych, usług serwisowych, a 

także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO);  

 

III. Czas przetwarzania danych  

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe do czasu: 

- cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, 

- dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora (tj. marketing własnych produktów lub usług) do czasu 

wniesienia przez Państwa sprzeciwu, 

-  w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - przez 

okres współpracy; 

- w celu obrony przed roszczeniami przez niezbędny do tego czas, tj. do czasu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń,  

IV. Odbiorcy danych osobowych 

1. Będziemy ujawniać Państwa dane osobowe wyłącznie naszym kontrahentom 

przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania w celu 

realizacji umów, które z nimi zawarliśmy,  

2. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego 

(poza Europejski Obszar Gospodarczy). 

mailto:biuro@cottonproduct.pl


V. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 

1) dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej 

dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane. jest ona uprawniona do 

uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach 

przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub 

kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie 

przechowywania  danych lubo kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania 

sprostowania. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania  (art. 15 RODO); 

2) do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających 

przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie 

administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą  

z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO); 

3) do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, 

które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 

RODO); 

4) do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli 

administrator  nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie 

są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO); 

5) do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych (art. 18 RODO), gdy:  

a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - 

na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,  

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, 

c. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, 

której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  

d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do 

czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane 

dotyczą;  

6) do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych 

osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania 

przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane 

na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz 

jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO); 

7) do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych 

osobowych w prawnie uzasadnionych celach administrator a, z przyczyn 

związanych  z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania 

(art. 21 RODO); 



8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz 

przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal 

pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie 

przetwarzania przez Administratora danych osobowych 

w celu, w którym zgoda ta została wyrażona. 

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna 

skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, 

z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce 

skorzystać. 

VI. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w 

Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 

w Warszawie,  ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: 

1) listownie: ul. Stawki 2, 01-193 Warszawa, 

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: 

https://www.uodo.gov.pl/pl/kontakt, 

3) telefonicznie pod numerem infolinii Urzędu: 606-950-000. 

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym 

do świadczenia usług jest ROTHLEHNER – Podesty Ruchome  

Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Spółek pod numerem 0000157547,  NIP 

5240016380, 

dane kontaktowe: 

adres do korespondencji: 32-050 Skawina, ul. Energetyków 4, 

adres e-mail: info@rothlehner.pl 

telefon: 12 267 58 11 

2. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy  

i sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla 

wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, w 

szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, 

bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na 

otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i 

usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem 

przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą 

przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

3. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, 

zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu  

z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym 

zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie 
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przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług. 

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów  

i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym 

zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa. Administrator 

nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. 

Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na 

piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być 

udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy 

obowiązujących przepisów prawa. 

5. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz 

przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie 

dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między 

innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, 

na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody. 

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora 

dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do 

przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia 

niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych. 

7. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 

oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. 

Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu 

danych jest konieczne. 

Polityka cookies 

Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług 

dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora. Pliki cookies, 

które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie  

z przeglądarką danego komputera - użytkownik jest anonimowy (bez podawania 



imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer 

Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer 

Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki 

cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez 

nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także 

umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. 

Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie 

internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę 

indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie 

udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), 

zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji 

akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce - 

zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz 

uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora. 

 


