
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Kadimex S.A. 01 – 919 Warszawa ul. 
Wólczyńska 290 tel: 22 864-99-66 email: rodo@kadimex.pl 

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana podczas przesyłania zapytania ofertowego, karty klienta, 
telefonicznego, email.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) Rozporządzenia w 
celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do:

• obsługi zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kieruje (np. przez przesłanie zapytania ofertowego, 
telefonicznego, karta klienta lub inny formularz kontaktowy)

• kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług obsługi 
oferty, zamówienia, obsługi gwarancyjnej i obsługi tej reklamacji w przypadku, gdy złoży Pani/Pan 
taką reklamację, dla celów podatkowych i rachunkowych

Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu Kadimex S.A. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia], którym 
jest:

• prowadzenie wobec Pani/Pana działań sprzedażowych, marketingowych w tym prowadzenia 
marketingu bezpośredniego i sprzedaży produktów Kadimex S.A.

• kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami 
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą - 
przez e-mail, newsletter, folder reklamowy, gazetka oraz telefon;

• wewnętrznych celów administracyjnych w tym analiz, statystyk i raportów 

• dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych w tym wykazania spełnienia przez nas 
obowiązków wynikających z innych przepisów prawa

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. 

Gwarantujemy dopełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia 
ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem 
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przez nas swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych Warszawa 00 – 193, ul. Stawki 2

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy innym podmiotom wspomagającym nas w świadczeniu tej 
usługi lub sprzedaży (np. producentom, dostawcom, firmom kurierskim), współpracującym w 
ramach realizacji niniejszej usługi lub sprzedaży na podstawie powierzenia przetwarzania danych 
osobowych w celach wyłącznie niezbędnych do wykonania niniejszej umowy. Możemy też na 
mocy obowiązującego prawa przekazać dane osobowe innym uprawnionym Organom Skarbowym 
do sprawozdawczości finansowej i podatkowej a także przekazać Pani/Pana dane osobowe innym 
uprawnionym Instytucjom Państwowym na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obsługi zamówienia i obowiązywania umowy 
zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i 
rachunkowych, 

• maksymalnie przez okres kolejnych 5 lat, od zamknięcia roku obrotowego, w którym realizowana 
była umowa

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania 
umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w 
zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji konkursów 
oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać 
Pani/Pana dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności 
tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych 
będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Kadimex S.A. zobowiązany jest do 
zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań 
prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez uprawnione Instytucje Państwowe.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 
profilowania).


