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 1. Administratorem danych jest  GRAN-TECH Sp. z o.o. Sp. k., prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą GRAN-TECH Sp. z o.o. Sp. k. Dane kontaktowe: tel.: 16 736 12
21, 533 342 344, adres e-mail: biuro@gran-tech.com.pl.

 2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 a) zawarcie i wykonywanie łączącej nas umowy, w tym dokonywania rozliczeń w cza-
sie trwania umowy lub do ich zakończenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);

 b) wypełnianie  obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie  powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i  z zakresu ra-
chunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz in-
nych dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);

 c) marketing bezpośredni naszych produktów lub usług w czasie trwania umowy (pod-
stawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);

 d) tworzenia  na nasze wewnętrzne  potrzeby zestawień,  analiz  i  statystyk w czasie
trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikają-
cych z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony inte-
res administratora);

 e) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przez okres ich
przedawnienia, w tym wykonywanie prawa gwarancji i rękojmi sprzedawanych wyro-
bów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes admini-
stratora);

 f) Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, oświad-
czenie o wyrażeniu zgody określa cel, w którym będziemy przetwarzać te dane.

 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 a) podmioty  świadczące  usługi  informatyczne,  obsługujące  nasze  systemy informa-
tyczne lub udostępniające nam narzędzia informatyczne;

 b) podmioty świadczące na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawieranej
z Państwem umowy – jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga ich udziału;

 c) podmioty świadczące na naszą rzecz usługi rachunkowe, rozpatrywanie reklamacji,
fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności,
usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe;

 d) podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. banki) – w związku  z dokonywany-
mi płatnościami.



Gran-Tech 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka Komandytowa

37-530 Sieniawa, Wylewa 244

Tel.: +48 16 732 12 21
+48 16 736 49 39
+48 533 342 344

Faks: +48 16 736 12 26
E-mail: biuro@gran-tech.com.pl

www.gran-tech.com.pl

NIP: 7941818972 • REGON: 180832235 • KRS: 0000416583

 4. Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub
do organizacji międzynarodowej.

 5. Dane osobowe przetwarzane będą:

 a) przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów, przez
czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;

 b) do czasu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu – w przypadku danych prze-
twarzanych w celach marketingowych.

 6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu
do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, pra-
wo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym do dowolnego zautomatyzowane-
go przetwarzania wywołującego skutki prawne – „profilowania”), prawo do przenoszenia
danych.

 7. W przypadku danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda,
może ona zostać w dowolnym czasie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem prze-
twarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania umowy i dokonania
rozliczeń  oraz  wypełnienia  obowiązków  publicznoprawnych  przez  Administratora  da-
nych. Konsekwencją niepodania danych jest brak zawarcia umowy.

 9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda oso-
ba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od
powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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