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Informacja Administratora 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA 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), -
dalej jako „RODO”. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DRABEST sp. z o. o. z siedzibą w Mników 281, 32-084 Morawica, 
KRS:0000282861, dane kontaktowe: nr telefonu +48 533 373 136 oraz adres email iodo@drabest.pl -dalej jako 
„DRABEST”. 

2. DRABEST będzie przetwarzał Pani/Pana dane w następujących celach: 

a. Przesyłania informacji marketingowych oraz handlowych w tym przygotowania i prezentacji ofert handlowych 
dotyczących produktów DRABEST (np.: newsletter) . Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w ta-
kim przypadku stanowi zgoda w rozumieniu -art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.    

b. Podjęcia działań związanych z zawarciem umowy w tym przygotowania i prezentacji ofert handlowych. Podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych w takim przypadku jest niezbędność podjęcia działań w celu wykonania 
umowy lub na żądanie osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy -art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

c. Wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podstawą przetwa-
rzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na DRABEST -art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

d. Rozpatrywania reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest niezbędność wypeł-
nienia obowiązku prawnego ciążącego na DRABEST -art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

e. W celu obrony przed lub dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DRABEST -art. 
6 ust. 1 lit. f) RODO. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych będą dostawcy usług IT, firmy wspomagające w utrzymaniu infrastruktury informa-
tycznej, firmy transportowe/kurierskie, prawnicze i księgowe oraz inne firmy i osoby wspierające DRABEST. Dane 
osobowe mogą być ujawniane, udostępniane i przekazywane tylko na podstawie i w zgodzie z obowiązującymi prze-
pisami. 

4. DRABEST nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. 

5. Pani/Pana dane nie są profilowane przez DRABEST. 

6. DRABEST przetwarza Pana/Pani dane przez okres: 

a. W przypadku zawarcia umowy - przez okres z niej wynikający, okres wypełnienia obowiązków prawnym leżących 
po stronie DRABEST w związku z realizacją tej umowy, okres dochodzenia i obrony przed roszczeniami (wynika 
on z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń), chyba że inne przepisy prawa zobowiązują DRABEST 
do dłuższego ich przetwarzania, w takim przypadku obowiązuje dłuższy termin. 

b. W przypadku którego podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda - osoby której dane dotyczą (np.: na 
przesyłanie informacji marketingowych), do chwili jej odwołania. 

c. W sytuacji gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na DRABEST, przez 
okres wynikający z przepisu nakładającego taki obowiązek. 

7. Ma Pani/Pan prawo do: 

a. Dostępu do swoich danych i żądania ich sprostowania; 

b. Ograniczenia przetwarzania; 

c. Przenoszenia danych; 

d. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 

e. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania była zgoda - żądania ich usunięcia 

f. Wycofania zgody w dowolnym momencie (jeżeli była ona jedyną przesłanką prawną przetwarzania), możliwe 
jest to poprzez wysłanie takiego żądania pod adres: DRABEST sp. z o. o. z siedzibą w Mników 281, 32-084 
Morawica lub adres email: iodo@drabest.pl Wycofanie zgody jest bez wpływu na zgodność z prawem przetwa-
rzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem. 

g. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w przypadku zawierania umowy jest dobrowolne jednak niezbędne 
do jej zawarcia. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości podjęcia współpracy lub zakupu. 
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➔ Information from the Controller 
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