
 

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODBIORCÓW KORESPONDECJI ELEKTRONICZNEJ 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016.679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku),  dalej RODO, informujemy: 
 
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna  70,  
00-687 Warszawa, dalej GOBARTO lub Administrator. 
 
II. DANE DO KONTAKTU 

 
Kontakt z osobą odpowiedzialną za dane osobowe możliwy jest pod adresem email: 
dane.osobowe@gobarto.pl. 

 
III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

 
Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące: 

 
a) umożliwienie kontaktu e-mailowego z Administratorem oraz podejmowanie kontaktu z odbiorcami 

korespondencji; podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz nadawców 
wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegającego na 
umożliwieniu kontaktu elektronicznego z Administratorem; 

b) dokumentowanie ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami; podstawą 
prawną jest umowa łącząca z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

c) przyjmowanie pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej; podstawą prawną jest uzasadniony 
interes Administratora polegający na możliwości pozyskiwania pism i innych dokumentów (art. 6 ust. 
1 lit. f RODO), chyba że pozyskanie dokumentów jest wymogiem prawnym – wtedy w związku z 
realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

d) ochrona przed roszczeniami oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń; podstawą prawną jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed 
roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

 
IV. ZAKRES PRZETWARZANIA  

 
Zakres przetwarzanych przez GOBARTO danych osobowych obejmuje następujące informacje kontaktowe 
o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści korespondencji, w szczególności są 
to: imię, nazwisko, stanowisko, dane firmy, adres e-mail, telefon służbowy. 
 
V. ODBIORCY DANYCH 

 
Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być dostawcy towarów i usług 
niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym GOBARTO powierzyło przetwarzanie 
Panią/Pana danych osobowych, m.in. dostawcy usług IT, jak również podmioty powiązane kapitałowo 
Administratorem oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. 
 
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania 
wynikającego z korespondencji i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji tego celu i 
przedawnienia roszczeń z tego tytułu. 
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VII. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  
 
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 
a. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki 

sposób i w jakim celu przetwarzamy; 
b. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane 

nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne; 
c. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych; w 

przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych; 
d. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich 

przechowywania;  
e. sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu 

wskazanym wyżej, w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją; 
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż 

przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 

VIII. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ. 

 
Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
 
IX. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU 
 
Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 
 
 
 
 


