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Szanowni Państwo,  
Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej nazywamy je 
„Rozporządzeniem” lub „RODO”).  
W związku z RODO nie trzeba się z nami kontaktować czy też składać dodatkowych oświadczeń, 
wystarczy tylko zapoznać się z załączoną informacją, gdzie informujemy  m.in. o celu, okresie i 
sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, a także o przysługujących Państwu  prawach 
oraz o odbiorcach Państwa danych.  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?  
 
Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: 

      EUROSNACK S.A.  z siedzibą w Warszawie (00-041) ul. Jasna 14/16a , adres do korespondencji 
42-600 Tarnowskie Góry ul. Nakielska 35  email biuro@eurosnack.pl  
 
2. W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane ? 
 
Państwa dane osobowe przetwarzane są/będą w celu : 

a) nawiązywania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a naszą Spółką,  
b) realizacji zawartych umów i porozumień  
c) realizacji Państwa zamówień na wyroby Spółki 
d) obsługi reklamacji  
e) dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz windykacji należności 
f) kontaktowania z Państwem celem przedstawienia oferty handlowej Spółki,  
g) związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki w tym na potrzeby prowadzenia 

analiz i statystyk; 
h) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych 

w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą  
 
3. Kto będzie odbiorcą Państwa danych i gdzie będą one przekazywane ? 
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane - następującym 
odbiorcom: 

a) naszym pracownikom, współpracownikom oraz kontrahentom, którzy współpracują z nami 
przy wspólnych realizacji celów wskazanych w punkcie 2;  

b) innym podmiotom gospodarczym współpracującym ze Spółką przy realizacji usług; firmom 
kurierskim , transportowym oraz świadczącym usługi pocztowe, które będą dostarczać 
przesyłki do Państwa 

c) dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym wspierających Spółkę w dochodzeniu 
ewentualnych roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);  
Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie EUROSNACK S.A. dokonują 
przetwarzania danych osobowych działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia bądź też 
w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.  

4. Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy 
Zebrane przez EUROSNACK S.A. dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa 
danych osobowych do państwa trzeciego 

 
5. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?  

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w celu nawiązania lub w trakcie współpracy, ze stron 
internetowych oraz dostępnych komercyjnych baz danych na rynku.  

6. Czy Państwa dane będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym 
profilowane)? 
EUROSNACK S.A. nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 
profilowania). 
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7. Jak długo są przetwarzane dane osobowe? 

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
wymienianych w pkt 2 celów. Okres przetwarzania danych osobowych przez EUROSNACK S.A. 
zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane a także przepisów prawa,  i pozyskanych 
przez EUROSNACK S.A. zgód lub innych oświadczeń.  
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług 
przez nazwa.pl. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia 
usług przez nazwa.pl.  
 

 
8. Jakie są Państwa  uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych? 
      Przysługuje Państwu prawo : 

a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem 
rzeczywistym,  

b) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  
c) w przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może 

niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub 
własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie 
technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii. 

d) do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i  
e) do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w 

przypadku uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem unijnych i polskich przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych.  
 

 
 
 
 

Pozdrawiamy,  
Eurosnack S.A.  
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