
 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA KLIENTÓW/PODWYKONAWCÓW  

 

Administratorami Państwa danych osobowych są:  

Krzysztof Zdanowski prowadzący działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

handlowo-usługowe DISPOS Krzysztof Zdanowski w Dobrzewinie ul. Wiklinowa 9, 84-208 

Kielno, tel: 512 259 210, e-mai: krzysztof.zdanowski@dispos.pl  

Andrzej Potrykus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Potrykus 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe DISPOS spółka cywilna Krzysztof 

Zdanowski, Andrzej Potrykus w Dobrzewinie, ul. Wiklinowa 9, 84-208 Kielno, tel:. 509 834 776  

Administratorzy informują, że wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Państwa danych 

osobowych, a zatem na gruncie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 

kwietnia 2016 r., dalej „RODO” są Współadministratorami danych osobowych.  

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 26 RODO, Współadministratorzy zawarli umowę 

o współadministrowanie Pani/Pana danym osobowymi, zgodnie z którą ponoszą wspólną 

odpowiedzialność za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO, w szczególności 

w odniesieniu do wykonywania przez Państwa przysługujących im praw oraz obowiązków 

w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.  

Zgodnie z postanowieniami tej umowy oraz z postanowieniami RODO, może  Pan/Pani 

wykonywać przysługujące prawa wynikające z RODO wobec każdego 

ze Współadministratorów.  

Współadministratorzy wspólnie informują, że:  

1. Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

a) wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną tj. umowy handlowej lub też podjęcie 

działań przed zawarciem tej umowy oraz  

b) wysyłka informacji handlowych o towarach oferowanych przez 

współadministratorów (tj. marke�ng bezpośredni) oraz  

c) dochodzenie, ustalenie i obrona roszczeń Współadministratorów,  

d) archiwizacja dokumentacji. 

e) działalność promocyjno-handlowo-marke�ngowa Współadministratorów.  

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  tj.  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 oraz 

b) art. 6 ust. 1 lit f) RODO w zakresie: 



 

 

•  marke�ngu bezpośredniego tj. przetwarzanie danych osobowych jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora danych osobowych oraz motyw 47 

preambuły RODO; 

•  ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Współadministratorów,  

c) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie działalności promocyjno-handlowo-

marke�ngowej Współadministratorów  - podstawą prawną jest zgoda. 

d) Art. 6 ust 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie archiwizacji dokumentacji. 

 

3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie 

zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem.  

4. Oświadczenie o wycofaniu zgody znajduje się na stronie internetowej 

Współdministratorów pod adresem www.dispos.pl  

5. Dane mogą być udostępnione przez współadministratorów: 

•  jego pracownikom lub podmiotom współpracującym ze 
współadministratorami,  

•  podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, transportową, 
logistyczną, 

•  bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,  

•  sądom, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze 
obowiązków (m.in. Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),  

•  podmiotom wspierającym działalność Administratora na jego zlecenie, w 
szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych i innych 
narzędzi informatycznych, kontrahentom administratora oferującym usługi w 
zakresie telekomunikacji, informatyki, ochrony, w tym ochrony danych, firmom 
dostarczającym oprogramowanie dla administratora lub zapewniającym 
serwery lub inne narzędzia informatyczne, w tym firmom hos�ngowym, 
kancelariom prawnym, biurom obsługi kadrowo-płacowej i księgowej.  
 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

prawa tj. przez okres realizacji obowiązków  wynikających z przepisów prawa wobec 

podmiotów z sektora publicznego, przez okres przedawnienia zobowiązań, w tym 

podatkowych i innych publicznoprawnych oraz przez okres niezbędny dla ustalenia, 

dochodzenia i obrony roszczeń wspóladministratorów oraz w zakresie zgody - do 

momentu jej wycofania.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie podanie danych 

może skutkować niemożnością zawarcia umowy, niemożnością przesłania oferty, 

niemożnością poinformowania o promocji, a w konsekwencji niemożnością skorzystania 



 

 

przez Panią/Pana z promocji, niemożnością umieszczenia w bazie danych, niemożnością 

przesłania życzeń świątecznych itp.. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych., jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzane danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

10. Współadministratorzy informują, że zgodnie z motywem 47 preambuły RODO, prawnie 

uzasadniony interes administratora do przetwarzania danych osobowych będący 

podstawą przetwarzania danych osobowych dla celów marke�ngu bezpośredniego 

może np.: zachodzić w przypadkach, gdy zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj 

powiązania między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, na przykład gdy 

osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora lub działa na jego rzecz. 

Zgodnie z ww. motywem  RODO za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym 

interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marke�ngu 

bezpośredniego.  

11. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, ze współadministratorami  

można się skontaktować pod wspólnym adresem: 

•  e-mail biuro@dispos.pl lub 

•  Dobrzewino, ul. Wiklinowa 9, 84-208 Kielno. 

 

 

 

INFORMACJA 

o możliwości wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów 

marke�ngu bezpośredniego 

Na podstawie art. 21 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 RODO Współadministratorzy danych osobowych, 

którymi są: Krzysztof Zdanowski prowadzący działalność pod firmą Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-handlowo-usługowe DISPOS Krzysztof Zdanowski w Dobrzewinie ul. Wiklinowa 9, 

84-208 Kielno, tel: 512 259 210, email: krzysztof.zdanowski@dispos.pl  oraz Andrzej Potrykus 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Potrykus Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-handlowo-usługowe DISPOS spółka cywilna Krzysztof Zdanowski, Andrzej Potrykus 

w Dobrzewinie, ul. Wiklinowa 9, 84-208 Kielno , e-mail: biuro@dispos.pl 

wspólnie informują, że: 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie bezpłatnie sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych dokonywanego do celów marke�ngu bezpośredniego lub 

profilowania, jeśli jest ono powiązane z marke�ngiem bezpośrednim. Jeżeli wniesie Pani/Pan 

sprzeciw wobec przetwarzania dla celów marke�ngu bezpośredniego, danych osobowych nie 

wolno już przetwarzać dla takich celów.  



 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O MOŻLIWOSCI WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH  W ZWIĄZKU Z USTALENIEM, DOCHODZENIEM LUB OBRONĄ ROSZCZEŃ 

WSPÓŁADMINISTRATORÓW  

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 4 RODO Współadministratorzy danych osobowych, którymi są: 

Krzysztof Zdanowski prowadzący działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

handlowo-usługowe DISPOS Krzysztof Zdanowski w Dobrzewinie ul. Wiklinowa 9, 84-208 

Kielno, tel:. 512 259 210 oraz Andrzej Potrykus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Andrzej Potrykus Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe DISPOS spółka cywilna 

Krzysztof Zdanowski, Andrzej Potrykus w Dobrzewinie, ul. Wiklinowa 9, 84-208 Kielno,  

wspólnie informują ,że: 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń 

Współadministratorów m.in. w z związku z windykacją należności i prowadzeniem postępowań 

sądowych, a następnie egzekucyjnych. Współadministrator nie będzie mógł przetwarzać już 

tych danych osobowych, chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych 

podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której 

dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH 

 

Administratorami Państwa danych osobowych są: 

Krzysztof Zdanowski prowadzący działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

handlowo-usługowe DISPOS Krzysztof Zdanowski w Dobrzewinie ul. Wiklinowa 9, 84-208 

Kielno, tel: 512-259-210  e-mail krzysztof.zdanowski@dispos.pl  oraz 

Andrzej Potrykus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Potrykus 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe DISPOS spółka cywilna Krzysztof 

Zdanowski, Andrzej Potrykus w Dobrzewinie, ul. Wiklinowa 9, 84-208 Kielno, tel:  509 834 776 

 e-mail biuro@dispos.pl  

Administratorzy informują, że wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Państwa danych 

osobowych, a zatem na gruncie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 

kwietnia 2016 r., dalej „RODO” są Współadministratorami danych osobowych.  

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 26 RODO, Współadministratorzy zawarli umowę 

o współadministrowanie Pani/Pana danym osobowymi, zgodnie z którą ponoszą wspólną 

odpowiedzialność za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO, w szczególności w 

odniesieniu do wykonywania przez Państwa przysługujących im praw oraz obowiązków w 

odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO. 

Zgodnie z postanowieniami tej umowy oraz z postanowieniami RODO, może Pan/Pani 

wykonywać przysługujące prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów.  

Współadministratorzy wspólnie informują, że:  

1. Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

a) możliwość kontaktu w związku z zawarciem lub realizacją umowy zawieranej przez 

Pani/Pana pracodawcę/zleceniodawcę/zlecającego Pani/Panu wykonanie dzieła z 

Współdministratorami, 

b) archiwizowanie dokumentacji, 

c) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń Współadministratorów m.in. windykacja 

należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.  

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 

r., dalej „RODO” w zakresie możliwości kontaktu oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony 

przez współadministratorów - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

współadministratorów danych osobowych. 



 

 

b) Art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zakresie archiwizowania dokumentacji - przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na współadministratorach. 

3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Współadministratora dostępu do treści swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

4. Dane mogą być udostępnione przez współdministratorów: 

•  jego pracownikom lub podmiotom współpracującym z Współdministratorami,  

•  podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,  

•  bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,  

•  sądom, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze 
obowiązków (m.in. Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),  

•  podmiotom wspierającym działalność Administratora na jego zlecenie, w 
szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych i innych 
narzędzi informatycznych, kontrahentom administratora oferującym usługi w 
zakresie telekomunikacji, informatyki, ochrony, w tym ochrony danych, firmom 
dostarczającym oprogramowanie dla administratora lub zapewniającym 
serwery lub inne narzędzia informatyczne, w tym firmom hos�ngowym, 
kancelariom prawnym, biurom obsługi kadrowo-płacowej i księgowej.  

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 
prawa niezbędny do realizacji obowiązków wobec organów z sektora publicznego, przez 
okres współpracy związanej z zawarciem lub realizacją umowy zawieranej przez 
Pani/Pana pracodawcę/zleceniodawcę/zlecającego Pani/Panu wykonanie dzieła z 
współadministratorem oraz przez okres przedawnienia zobowiązań, w tym 
podatkowych i innych publicznoprawnych, a także przez okres niezbędny dla ustalenia, 
dochodzenia i obrony roszczeń Współadministratora. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie podanie danych 
może skutkować niemożnością kontaktu Współadministratorów z Pani/Pana 
pracodawcą/zleceniodawcą/zlecającym Pani/Panu wykonanie dzieła. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych., jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzane danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.  

9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, ze Współaministratorami można 
się skontaktować pod adresem: 

•  e-mai: biuro@dispos.pl lub 

•  Dobrzewino ul. Wiklinowa 9, 84-208 Kielno 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INFORMACJA O MOŻLIWOSCI WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH NA POTRZEBY KONTAKTU 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 4 RODO Współadministratorzy danych osobowych, którym są: 

Krzysztof Zdanowski prowadzący działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

handlowo-usługowe DISPOS Krzysztof Zdanowski w Dobrzewinie ul. Wiklinowa 9, 84-208 

Kielno, tel: 512-259-210, e-mail krzysztof.zdanowski@dispos.pl  oraz Andrzej Potrykus 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Potrykus Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-handlowo-usługowe DISPOS spółka cywilna Krzysztof Zdanowski, Andrzej Potrykus 

w Dobrzewinie, ul. Wiklinowa 9, 84-208 Kielno, tel: 509 834 776., e-mail biuro@dispos.pl 

wspólnie informują ,że: 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych podanych w celu umożliwienia kontaktu w związku z zawarciem 

lub realizacją umowy zawieranej przez Pani/Pana pracodawcę/zleceniodawcę/zlecającego 

Pani/Panu wykonanie dzieła ze Współadministratorami. Współadministratorzy nie będą mogli 

przetwarzać już tych danych osobowych, chyba, że wykażą oni istnienie ważnych prawnie 

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów,  praw i wolności 

osoby, której dotyczą. 

INFORMACJA O MOŻLIWOSCI WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH  W ZWIĄZKU Z USTALENIEM, DOCHODZENIEM LUB OBRONĄ ROSZCZEŃ 

WSPÓŁADMINISTRATORÓW  

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 4 RODO Współadministratorzy danych osobowych, którymi są: 

Krzysztof Zdanowski prowadzący działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

handlowo-usługowe DISPOS Krzysztof Zdanowski w Dobrzewinie ul. Wiklinowa 9, 84-208 

Kielno, tel: 512-259-210, e-mail krzysztof.zdanowski@dispos.pl oraz Andrzej Potrykus 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Potrykus Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-handlowo-usługowe DISPOS spółka cywilna Krzysztof Zdanowski, Andrzej Potrykus 

w Dobrzewinie, ul. Wiklinowa 9, 84-208 Kielno, tel: 509 834 776, e-mail biuro@dispos.pl 

wspólnie informują ,że: 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń 

Współadministratorów m.in. w z związku z windykacją należności i prowadzeniem postępowań 

sądowych, a następnie egzekucyjnych. Współadministratorzy nie będą mogli przetwarzać już 

tych danych osobowych, chyba, że wykażą oni istnienie ważnych prawnie uzasadnionych 

podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której 

dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

 



 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYCOFANIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

UDZIELONEJ PPHU DISPOS s.c.  - działalność gospodarcza Krzysztofa Zdanowskiego i Andrzeja 
Potrykusa w Dobrzewinie ul. Wiklinowa 9, 84-208 Kielno  

(zwanymi dalej „Współadministratorami”) 

 

Niniejszym cofam udzieloną Współadministratorom zgodę na przetwarzanie moich da nych 
osobowych: 

•  w całości* 

•  w części w zakresie …. …………………………………………………* 

 

 

_______________ 

Data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Proszę wybrać odpowiednią opcję i w przypadku, gdy oświadczenie o wycofaniu zgody dotyczy niektórych 

czynności przetwarzania lub niektórych danych osobowych proszę wskazać w jakim zakresie cofa się zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych.  
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