
 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez GBA POLSKA 
 

I. Administrator danych osobowych 

GBA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łajskach, adres: ul. Kościelna 2A, 05-119 Legionowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone-go przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS: 0000760973, REGON: 356544490, NIP: 6751277082 jest 

Administratorem Twoich danych osobowych. 

 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych 

osobowych pod e-mailem iodo@gba-polska.pl; pod numerem telefonu 22 783 17 34 wew. 96; lub pisemnie na adres naszej 

siedziby, wskazany w pkt I.  

 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania 

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane: 

1. w celu zawarcia i wykonaniu umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO) (dotyczy Zleceniodawców będących osobami fizycznymi); 

2. w celu zapewnienia prawidłowego wykonania umowy, która została zawarta z podmiotem, którego reprezentantem 

lub przedstawicielem personelu jesteś co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO) (dotyczy personelu i reprezentantów Zleceniodawców) 

3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia 

informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie 

uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

5. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości 

naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

6. w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod 

kątem potrzeb Zleceniodawcy, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 

ust. 1 lit. f RODO); 

 

IV. Źródło danych 

1. Jeśli zawarłeś z nami umowę to dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. 

2. Jeśli jesteś reprezentantem lub przedstawicielem Zleceniodawcy to dane osobowe pozyskaliśmy od tego podmiotu. 

 

V. Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych mogą być współpracujące z nami podmioty takie jak firmy kurierskie, banki, dostawcy IT, kancelarie 

prawne, dostawcy usług księgowych, audytorzy. 

 

 

 



 

 

VI. Okres przechowywania danych  

1. Twoje dane osobowe wynikające z uzyskanych zgód będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się 

roszczenia związane z realizacją umowy, czyli przez 5 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 10 lat to 

najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń.  

2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu roku od złożenia przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane  

z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte. 

3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, 

aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. 

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich 

danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa).  

 


