
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?  

Administratorem Państwa danych osobowych jest K&Y Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Heweliusza 18 w 

Poznaniu. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych można się 

kontaktować poprzez pocztę mailową na adres: ky@kybrands.com albo pisemnie za pośrednictwem 

poczty na adres: K&Y Sp. z o.o., ul. Heweliusza 18, 60-281 Poznań.  

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?  

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 RODO. Przetwarzamy Państwa dane 

osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępnione przez Państwa lub państwa pracowników. 

Dane, które dotyczą Państwa lub pracowników Państwa firmy będą przetwarzane w celu:  

a) nawiązania i ustalenia warunków współpracy, podpisania umowy i rozliczenia naszej współpracy, 

b) rozliczenia współpracy, w tym rozpatrywania skarg i reklamacji zgłaszanych przez Państwa oraz 

dochodzenia roszczeń,  

c) wysyłania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów i usług – o ile 

wyraziliście wcześniej Państwo zgodę na takie działanie, 

d) archiwizacji dokumentów związanych z naszą współpracą, 

e) wypełnienia obowiązków prawnych, które nakładają nas obowiązujące przepisy prawa. 

Zebrane przez nas dane osobowe przetwarzamy również w celu promowania (marketingu) działalności 

naszej agencji dlatego, że mamy w tym prawnie uzasadniony interes, określony wyraźnie w przepisach 

ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (pkt 47 preambuły RODO). Cele 

marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Państwu oferty naszych usług, które – jak 

wierzymy – mogą Państwa zainteresować, jak również innych informacji promujących działalność 

naszej agencji. 

Jak długo Państwa dane są przechowywane? 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia współpracy, a 

także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu 

przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową (co obecne wynosi 

5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy) lub do czasu 

upływu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (okres ten, w zależności od zgłoszonego roszczenia 

może być różny i zawsze wynika z przepisów prawa).  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest także warunkiem nawiązania kontaktu, 

współpracy i zawarcia umowy handlowej, przedstawienia ofert i realizacji zamówień. Niepodanie 

danych jest równoznaczne z brakiem możliwości realizacji zleceń oraz udzielaniem odpowiedzi na 

Państwa pytania.  

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?  

Państwa dane osobowe udostępniamy następującym kategoriom podmiotów (odbiorcom danych): 

a) osobom upoważnionym przez administratora tj. pracownikom i współpracownikom naszej 

agencji, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

mailto:ky@kybrands.com


b) podwykonawcom i firmom współpracującym z nasza agencją w realizacji zleceń, w tym 

dostawcom oprogramowania i usług hostingowych, firmom kurierskim realizującym wysyłki oraz 

odbiór towarów, bankom, ubezpieczycielom, firmom rachunkowym, księgowym i kancelariom 

wspierającym nas w obsłudze prawnej itp.), 

c) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, np. urzędom 

skarbowym. 

Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w 

zakresie do tego niezbędnym. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, 

dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje 

dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych 

i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi RODO. 

Jakie masz prawa?  

Prawo ochrony danych osobowych daje Państwu szereg praw, z których możecie skorzystać 
w dowolnej chwili: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

b) prawo do poprawiania danych 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

d) prawo do żądania usunięcia danych 

e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych 

f) wycofania zgody – jeśli podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest udzielona przez 
Ciebie zgoda. 

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-
mail: ky@kybrands.com albo pisemnie za pośrednictwem poczty na adres: K&Y Sp. z o.o., ul. 
Heweliusza 18, 60-281 Poznań. 

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania 
Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz złożyć wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali 
Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej 
będziemy przetwarzali Twoje dane w innych celach, ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw. 
Sprzeciw możesz zgłosić poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: ky@kybrands.com albo pisemnie 
za pośrednictwem poczty na adres: K&Y Sp. z o.o., ul. Heweliusza 18, 60-281 Poznań. 

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, 
to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji 
oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć 
bezpośrednio do organu nadzoru. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w 
ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek 
decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie na 
Państwa wpływać. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH 

mailto:ky@kybrands.com
mailto:ky@kybrands.com


Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy 
lub do organizacji międzynarodowych. 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową 

utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami 

 


