
KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO* 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KH-Kipper Sp. z o.o. Kajetanów 130,  26-050 Zagnańsk, KRS: 0000165627, 
NIP: 9591178673, REGON: 290861042, biuro@kh-kipper.pl. Administrator informuje, że: 

1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych obejmujących marketing własnych usług, 
informowanie o planowanych wydarzeniach, nowych produktach (m.in. poprzez wysyłanie newsletterów),  

2) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (polegający  
na prowadzeniu marketingu bezpośredniego, a także weryfikacji jakości i adekwatności newsletterów) oraz zgoda 
udzielona w celu umożliwienia wysyłania newsletterów na podany adres e-mail, 

3) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator 
zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych 
(m. in. zajmujące się obsługą informatyczną administratora; zajmujące się profesjonalną obsługą procesu wysyłania 
newsletterów),  

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, 

5) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
6) posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; 

odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, które nastąpiło 
przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,  

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymania treści marketingowych 

(w tym newsletterów), 
9) dane osobowe będą przechowywane przez czas działań marketingowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych lub do czasu odwołania zgody na wysyłanie newsletterów na podany adres e-mail, 
10) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@kh-kipper.pl lub na wskazany powyżej adres pocztowy. 
 
* Rozporządzenie 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, Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) 
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