
 
 
 

 
Primaco Sp. z o.o., ul. Boh. Getta Warszawskiego 24c/6,  
70-302 Szczecin 
tel.:+48 91 46 47 845, fax: +48 91 46 94 260 
 

KRS: 0000286476, NIP: 955-22-05-319, Regon:320377139  
Santander Bank Polska S.A.: 601500 1113 1211 1004 4653 0000 

www.primaco.pl 

1 

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Primaco Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie                          

ul. Włościańska 25/13, 70-021 Szczecin. Poniżej umieszczone zostały wszelkie niezbędne 

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnych z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych.  

1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych firmy Primaco Sp. z o.o.: 

adres mailowy: info@primaco.pl; telefon kontaktowy: + 48 91 46 47 845. 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłania informacji handlowych drogą 

elektroniczną oraz telefoniczną. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ich umieszczenia w 

Formularzu Kontaktowym.  

4. Primaco Sp. z o.o. będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Formularza 

Kontaktowego umieszczonego w serwie internetowym www.primaco.pl, następujące 

kategorie danych osobowych/zbiory danych osobowych: 

1) imię i nazwisko, 

2) adres e-mail, 

3) numer telefonu kontaktowego. 

5. Primaco Sp. z o.o. zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, o których 

mowa w punkcie 4, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie następujących środków:  

1) środki organizacyjne: (została opracowana i wdrożona Polityka bezpieczeństwa. 

Została opracowana i wdrożona Instrukcja zarządzania systemem informatycznym. 

Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłączenie osoby posiadające 

ważne upoważnienia nadane przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.) 

2) środki ochrony w ramach narzędzi programowych baz danych: (została 

opracowana i przygotowana specjalna baza danych, w której osoby posiadające 

ważne uprawnienia umieszczają zbiory danych osobowych.) 

6. Primaco Sp. z o.o. zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z niniejszą klauzurą, ustawą oraz innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

7. Primaco Sp. z o.o. zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Klienta o: 

1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych 

właściwemu organowi Państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z 
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przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz 

ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia lub śledztwa, 

2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,  

3) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się 

jednocześnie od odpowiedzi na żądanie.  

8. Primaco Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z Klauzurą Obowiązku Informacyjnego, a w szczególności za 

udostępnienie osobom nieupoważnionym.  

9. W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub niniejszej klauzury z przyczyn leżących 

po stronie Primaco Sp. z o.o., w następstwie czego Primaco Sp. z o.o., jako 

Administrator Danych Osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania 

lub zostanie ukarany karą grzywny, Primaco Sp. z o.o. zobowiązuje się pokryć na rzecz 

Klienta poniesione z tego tytułu straty i koszty.  

10. Jako administrator danych osobowych, zapewniamy prawo do dostępu do danych 

osobowych Klientów. Klient może je sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia 

ich przetwarzania. Może też skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec 

Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawa do 

przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia 

dobrowolnej zgody, przysługuje Klientowi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że 

przysługuje Klientowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

 


