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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Na podstawie  art. 13 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO. 
 
Informujemy Państwa, iż: 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest IBDL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 11, 

lok. 184, 02-739 Warszawa, NIP: 521-363-81-61, REGON: 146342575, KRS: 0000447426. 

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się 

skontaktować się: 

a. za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wałbrzyska 11, lok. 184, 02-739 Warszawa; 

b. pod numerem tel. +48 22 464 84 63 lub kom. +48 608 378 541; 

c. poprzez adres e-mail: biuro@ibdl.pl. 

II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

1. Państwa dane będziemy przetwarzać w celu: 

a. udzielenia odpowiedzi na Państwa korespondencję; 

b. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną; 

c. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą; 

d. umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientami i Kontrahentami, z którymi Spółka IBDL 

zamierza zawrzeć lub zawarła umowę; 

e. obsługi Państwa reklamacji, próśb i zapytań ofertowych i zapewnienia obsługi transakcji; 

f. w ramach przepisów prawa wymagających od Spółki przetwarzania Państwa danych dla celów 

podatkowych i rachunkowych 

g. przesyłania ofert, informacji handlowych i marketingu; 

h. wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych i księgowo-sprawozdawczych; 

i. uzasadnionych postępowaniach windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, 

arbitrażowych i mediacyjnych. 

III. ODBIORCY DANYCH 

1. Odbiorcami Państwa danych będą: 

a. upoważnieni pracownicy oraz personel IBDL Sp. z o.o.; 

b. nasi dostawcy oraz firmy współpracujące z nami czyli podmioty, z którymi współpracujemy łącząc 

produkty lub usługi (podmiotom odpowiedzialnym za: obsługę Klienta, rozpatrywanie reklamacji, 

działania marketingowe, sprzedaż usług, działania windykacyjne, spedycję); 

c. podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym Urząd Skarbowy oraz organy administracji publicznej. 

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu, aż nie wycofają Państwo swojej zgody na ich 
przetwarzanie. 

V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

1. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych; 

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

VI. INFORMACJA O WYMOGU I DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne. 

2. W przypadku niepodania tych danych administrator może odmówić realizacji działań (wykonania 

umowy) objętych zakresem zgody. 
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