
 

Pl. Mickiewicza 10, 37-500 Jarosław  

tel./fax. 16 621-15-60 e-mail: biuro@pphu-bit.com.pl  

 

  

 

Obowiązek/Klauzula informacyjna dla kontrahentów PPHU BIT S.C. Jarosław 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia               
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                               
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, 
że: 

 
 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PPHU BIT S.C. z siedzibą w Jarosławiu,                                      
ul. Pl. Mickiewicza 10, 37-500 Jarosław wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) w odniesieniu do przedsiębiorców Bogdana Rygiel figurującego pod numerem NIP: 7921017329 
oraz Damiana Rygiel figurującego pod numerem NIP: 7921970725. Dane spółki (dalej AD):  
NIP: 7921666803, REGON:650241230. 
 

2) Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest właściciel 
– Bogdan Rygiel. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: 
hurbit@hot.pl, adres siedziby spółki wskazany w ust.1) lub tel.: 16 621-15-60. 
 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień umów i zamówień na 
podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO; 

 
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, Kancelaria 
prawna. 

 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat na podstawie art. 86 § 1 Ordynacji 

podatkowej lub dane kontrahentów przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach 
analityki oraz planowania biznesowego w oparciu o art. 6 ust 1. lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony 
interes administratora); 

 
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy / zamówienia. 

Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
brak zawarcia umowy / złożenia zamówienia i/lub niezrealizowanie ich postanowień; 
 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

 
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia                
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
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