
Klauzula informacyjna dot. zamówień i sprzedaży 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO - informuję, iż: 

1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w 
Białymstoku (ZDZ), z siedzibą 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1, e-mail 
daneosobowe@zdz.bialystok.pl 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a) zawarcia i realizacji zamówienia/umowy sprzedaży – art. 6 ust.1 lit. b RODO 
b) wystawienia dokumentu sprzedaży i innych dokumentów wynikających z przepisów prawa, 
rachunkowych, podatkowych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji na podstawie ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2007r, poz. 1221, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późń. zm.), ustawy z dnia 26 lipca 1991 
roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późń. zm., Kodeksu 
Cywilnego) oraz innych obowiązujących przepisów prawa regulujących te kwestie – art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO 
c) windykacji należności oraz dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora polegającego na możliwości dochodzenia roszczeń przez Administratora oraz 
generowanie statystyk – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej 
określonych celów, przewidzianych przepisami prawa.  

4) Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
5) Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane obsłudze prawnej Administratora,  dostawcom usług lub 

produktów działającym w imieniu Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym 
Administratorowi usługi IT, kurierskie, pocztowe  a także innym podmiotom którym dane będą musiały 
być udostępnione na podstawie przepisów prawa.  

6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem 
przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

7) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
8) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do jakich 

zostały zebrane, brak podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wykonanie umowy. 
9) Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

 

 


