
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 
KWANT HURTOWNIE ELEKTRYCZNE SP. Z O. O. 

Klauzula dla kontrahentów 
 
   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
nr 2016/679 (dalej „RODO”) KWANT HURTOWNIE ELEKTRYCZNE SP. Z O. O. z 
siedzibą w Ostrołęce przy ul. Lokalnej 5,  informuje, iż: 
   

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka: KWANT 
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE SP. Z O. O.  z siedzibą w Ostrołęce przy                 
ul. Lokalnej 5, 07-410 Ostrołęka,  NIP 517 024 19 98, wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000297591, Kontakt 
do administratora danych: 
e-mail: iodo@kwant.net.pl, dane adresowe: Inspektor Danych Osobowych 
Kwant Hurtownie Elektryczne sp. z o.o., ul. Lokalna 5, 07-410 Ostrołęka. 
 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji współpracy 
handlowej łączącej nasze podmioty/organizacje. 

3.  Podstawę prawną udostępnienia danych osobowych stanowi prawnie 
usprawiedliwiony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f) 
RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora 
jest nawiązanie i utrzymanie z Państwem relacji biznesowych i/lub realizacja 
łączącej nas umowy. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
realizacji i rozliczenia łączącej nasze podmioty umowy z uwzględnieniem 
okresu przedawnienia roszczeń oraz przepisów podatkowych. 

5.  Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w 
związku z przetwarzaniem w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes 
administratora a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy          
o ochronie danych osobowych, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z 
RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach 
związanych ze współpracą handlową łączącą nasze podmioty. Brak danych 



osobowych uniemożliwi realizację współpracy handlowej ( w tym zawarcie i 
realizację umowy). 

7. Czynności przetwarzania nie będą obejmowały podejmowania decyzji w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

8. Pani/Pana dane mogą być ujawniane upoważnionym pracownikom 
administratora oraz odbiorcom zewnętrznym ( w tym podmiotom prywatnym i 
publicznym) i ich pracownikom m.in. świadczącym na rzecz administratora 
usługi doradztwa księgowego, finansowego, informatycznego,  prawnego, 
kurierskiego i in.   

   

  

 


