
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1) (dalej 

RODO) informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PACYFIC Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą  
w Ostródzie przy ul. Demokracji 7, tel. 89 646 48 07, e-mail: info@pacyfic.eu. 

2) Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod 
adresem email: inspektordanych@protonmail.com .  

3) Pani/Pana dane osobowe w postaci między innymi imienia, nazwiska, nazwy 
przedsiębiorstwa, instytucji, numeru telefonu, adresu oraz danych osób upoważnionych 
przez Panią/Pana do kontaktu z administratorem, przetwarzane będą w celach związanych 
z prowadzoną działalnością gospodarczą w tym, sprzedażą towarów i usług, odpowiedzią 
na zagadnienia zamieszone w treści wiadomości kontaktowej do nas, zawieraniem i 
wykonywaniem umów na podstawie art. 6 ust. 1 a,b RODO. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do żądania 
dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa jak również inne 
podmioty, które na podstawie stosownych umów, w tym umów powierzenia danych do 
przetwarzania, świadczą usługi na rzecz administratora. 

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane dla realizacji celów wskazanych w pkt 3 będą 
przetwarzane przez okres związany z wymogami prawa oraz okres niezbędny do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, przy czym dane przetwarzane na 
podstawie zgody będą przetwarzane przez okres jej obowiązywania tj. do czasu jej 
wycofania. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem 
w okresie jej obowiązywania. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych 
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 
wycofania zgody w każdym momencie o ile zgoda była podstawą przetwarzania. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa 00-193, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8) Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  
lub organizacji międzynarodowej. 

9) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
profilowaniu. 
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