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KLAUZULA INFORMACYJNA  

DLA ODBIORCÓW KORESPONDENCJI BIZNESOWEJ EUROPAPIER POLSKA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informuję: 

 

1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem danych osobowych jest Europapier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

al. Jerozolimskie 142A, kod pocztowy: 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 

KRS: 0000112435, REGON: 191095216, NIP: 5931092550 (dalej: „Administrator”). 

 

Z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób: 

1. Na adres: Europapier Polska Sp. z o.o., 02-305 Warszawa. Al. Jerozolimskie 142A 

z dopiskiem „RODO”. 

2. Na adres poczty elektronicznej: dataprotection@europapier.pl 

 

2) CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Dane osobowe osób podejmujących kontakt z Administratorem drogą elektroniczną 

(korespondencja e-mail, chat online) lub telefoniczną (dalej: „Uprawniony”), w tym m.in. adresy 

poczty elektronicznej, numer telefonu, imię oraz nazwisko, są przetwarzane w następujących 

celach: 

1. Odbieranie korespondencji elektronicznej (korespondencja e-miał, chat online) oraz telefonów 

kierowanych do Administratora oraz odpowiadanie przez Administratora na tę korespondencję 

oraz telefony (bieżący kontakt) - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

2. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes 

prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

3. Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa z zakresu rachunkowości i podatków – art. 6 

ust. 1 lit. c) RODO. 

4. Prowadzenie analiz i statystyk związanych z działalnością Administratora, co stanowi 

uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

5. Prowadzenie przez Administratora działań marketingowych – w przypadku, gdy działania te 

dotyczą marketingu bezpośredniego, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku zaś innych 

działań marketingowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uprawnionego 

jest wyrażona przez niego uprzednio zgoda  – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

 

3) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Odbiorcami danych osobowych są: 

1. Podmioty upoważnione do uzyskiwania takich danych na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa (np.: organy skarbowe, organy ścigania, sądy). 

2. Podmioty świadczące na rzecz Administratora określone usługi (np.: usługi hostingowe, inne 

usługi z zakresu IT, usługi z zakresu doradztwa prawnego, usługi z zakresu rachunkowości i 

podatków, usługi pocztowe, usługi kurierskie, usługi transportowe). 

 

4) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
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Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Uprawnionego 

i Administratora korespondencji biznesowej lub pozostawania w kontakcie telefonicznym, nie 

dłużej jednak niż przez okres 1 (jednego) miesiąca od daty ostatniej korespondencji przekazanej 

przez Uprawnionego lub Administratora lub wykonania ostatniej rozmowy telefonicznej między 

Uprawnionym a Administratorem, w zależności od tego, która korespondencja została 

sporządzona później. 

 

Dane osobowe będą przechowywane także przez okres czasu wymagany obowiązującymi 

przepisami prawa.  

 

W razie, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu 

prawnego Administratora, zakończy on przechowanie danych osobowych z chwilą wypełnienia 

prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jednak nie później niż do czasu zgłoszenia przez 

Uprawnionego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w tym celu. 

 

W razie, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, 

przechowywanie danych odbywa się do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie 

wpływa na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

 

5) PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG 

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

 

6) PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ 

 

Względem danych osobowych, które przetwarzane są przez Administratora, z uwzględnieniem 

przepisów RODO, Uprawnionemu przysługują następujące uprawnienia: 

 

1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO). 

2. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO). 

3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO). 

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO). 

5. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) 

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO). 

7. Prawo do żądania niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu 

(art. 22 RODO). 

 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Uprawnionemu 

przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

 

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, Uprawnionemu przysługuje 

prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spaw ochrony danych 

osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, kod pocztowy: 

00-193 Warszawa). 

 

7) WYMÓG/DOBROWOLNOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, zaś brak podania co najmniej danych kontaktowych 

(e-mail, numer telefonu) uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane do 

Administratora w korespondencji elektronicznej lub telefonicznie. 
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8) ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI 

 

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 


