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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SKLEPU TAPPOL SP. Z O.O. 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAPPOL Sp. z o.o. z/s w Słonawach 33A, 64-600 Oborniki,  

KRS: 0000276191, zwana dalej „Tappol”. Można kontaktować się z nami: listownie, osobiście ul. Słonawy 33A, 

64-600 Oborniki, telefonicznie: +48 61 22 73 000, e-mail: sekretariat[at]3c-tappol.pl. 

 

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Tappol, w tym realizacji praw, 

mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby Słonawy 33A, 64-600 

Oborniki lub poprzez e-mail: ideo[at]3c-tappol.pl    

 

2. Cele przetwarzania; podstawy prawne; retencja danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

2.1 cel przetwarzania: zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży; podstawa prawna: przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); okres retencji danych: 

do momentu rozwiązania umowy; 

 

2.2 cel przetwarzania: realizacja uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji; podstawa prawna: 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z zapisami 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.); okres retencji danych: 

2 lata, licząc od daty wydania towaru; 

 

2.3 cel przetwarzania: prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej; podstawa prawna: przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 ustawy o 

rachunkowości i innych dot. podatków; okres retencji danych: 5 pełnych lat od zakończenia roku 

kalendarzowego; 

 

2.4 cel przetwarzania: dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami; podstawa prawna: przetwarzanie 

jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO) polegających na obronie interesów przedsiębiorcy; okres retencji danych: zgodnie z terminami 

przedawnienia roszczeń wynikającymi z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 1740 ze zm.) 
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3. Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie 

przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione wyłącznie zaufanym odbiorcom świadczącym usługi dla 

Tappol takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, 

ochrony fizycznej, obsługi monitoringu wizyjnego, kancelariom prawnym. 

 

4. Prawa osób, których dane dotyczą 

W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii; sprostowania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; 

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów administratora 

danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa). 

 

5. Informacja o wymogu podania danych osobowych  

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy 

handlowej. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawieranie umów 

czy ich wykonanie. 

 
 

 

 


