
Klauzula dla klienta i kontrahenta 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALU-PRO POLSKA Sp. z o.o. ul. Gosławicka 2,45-
446 Opole, (KRS: 0000180438, NIP: 7540024568, REGON: 530937370).

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować
się pod adresem e-mail: poczta@alupro.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

A/ realizacji umowy na podstawie realizowanej umowy oraz do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust.1 lit. b RODO;

B/ realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem
fnansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

C/ dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

D/ w celach statystycznych i analitycznych ukierunkowanych na badanie potencjału sprzedażowego
bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO;

E/ realizacji reklamacji bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO;

F/ w celach realizacji umowy oraz relacji biznesowych jakie zachodzą między pracodawcą będącym
naszym klientem lub kontrahentem bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1lit.f RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane frmom Grupy ALU-PRO, urzędom skarbowym,
bankom, przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A., frmom kurierskim, kancelariom prawnym, Krajowej
Administracji Skarbowej, urzędom celnym, tłumaczom, biegłym rewidentom, frmom audytorskim,
frmie zajmującej się obsługą IT, dostawcom oprogramowania IT, hostngodawcom skrzynki e-mail,
bankom, innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa -m.in. ustawy
o rachunkowości, kodeksu cywilnego.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do realizacji usługi.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie proflowania.


