
 
 
 
 

 

 

   
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW 

dot. przetwarzania danych osobowych 

ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych jest INTEREKO ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH 

Z Administratorem danych możesz skontaktować się osobiście lub korespondencyjnie pod adresem siedziby 

Spółki: ul. Nowa 28, 90-031 Łódź, a także dzwoniąc pod numer +48 609 568 709 lub pisząc e-mail na adres: 

biuro@interekoenergia.pl. 

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe: 

W celu Na podstawie Przez okres 

Obsługi zapytań e-mailowych, 
telefonicznych  

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie 
uzasadniony interes Spółki) 

Przez 3 lata od udzielenie odpowiedzi 
na zapytanie 

Przesyłania zamówionych ofert 
handlowych 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

W przypadku zawarcia umowy w 
wyniku przesłanej oferty – przez okres 
trwania Umowy, a następnie przez 
okres przedawnienia roszczeń. 
 
W przypadku nie zawarcia umowy – 
przez okres 3 lat od przesłania oferty. 

Zawarcia i wykonania umowy Art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
Przez czas trwania umowy, a 
następnie przez okres przedawnienia 
roszczeń 

Realizacja obowiązków prawnych 
(wystawienie faktur, rachunków i inne) 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
5 lat od dnia zakończenia roku 
obrotowego lub przez okres 
przewidziany przepisami prawa 

Marketing usług własnych Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Do czasu wycofania zgody 

Ustalenia, dochodzenie lub obrony 
roszczeń, a także prowadzenia 
windykacji należności 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie 
uzasadniony interes Spółki) 

Do czasu przedawnienia roszczeń 

   
 

ODBIORCY DANYCH 

Twoje dane osobowe będą udostępnione podmiotom, z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności: biurowi rachunkowemu, kancelarii prawnej, obsłudze BHP, 

hostingodawcy, a także firmie rozliczającej podróże służbowe.  

TWOJE PRAWA 

Masz prawo do: dostępu do swoich danych; otrzymania kopii swoich danych; sprostowania danych; żądania 

usunięcia danych („bycia zapomnianym”); żądania ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; 

wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania; a także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

W zakresie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody masz też prawo wycofać ją  

w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem 

zgody. Aby zrealizować swoje uprawnienia skontaktuj się z Administratorem.  

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa, 

w szczególności Kodeksem pracy. Niepodanie takich danych uniemożliwi udział w rekrutacji. W pozostałym 

zakresie podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na zatrudnienie. 


