
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (zwane RODO), przesyłamy 
Państwu informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych 
osobowych. 

Klauzula informacyjna 

Administratorem Państwa danych osobowych jest RS-System Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Ogrodowej 3E w 
Michałowicach, 05-816, tel. 22 478 34 21. 

W nawiązaniu do łączącego nas stosunku prawnego (dalej Umowa) RS-SYSTEM 
Sp. z o.o. oświadcza, iż jest administratorem Państwa danych osobowych w 
rozumieniu RODO, w odniesieniu do Państwa danych osobowych oraz 
pozyskanych od Państwa danych osobowych osób fizycznych reprezentujących 
Państwa firmę oraz osób fizycznych wskazanych przez Państwa jako osoby do 
kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy. 

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych. Osoba, której dane 
dotyczą może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

a) pisemnie, na adres: ul. Ogrodowa  3E; 05-816 Michałowice, 

b) za pośrednictwem adresu mailowego:  rodo@rs-system.pl. 

Podane przez  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących 
celach:  

 a) zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów i usług 
oferowanych przez RS-System - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy; 



b) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. 
podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego 
właściwymi przepisami prawa podatkowego; 

c) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 
pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu RS-System, do czasu  wygaśnięcia 
okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym; 

d) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) 
RODO - prawnie uzasadnionego interesu RS-System. 

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych 
osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez 
administratora zobowiązań umownych tj.: banki, podmioty prowadzące 
działalność pocztową i kurierską, biura finansowo-księgowe, kancelarie prawne i 
windykacyjne oraz organy uprawnione do otrzymania Państwa danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie 
ochrony danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa 
danych osobowych narusza RODO.  


