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KLAUZULA INFORMACYJNA 

SCF NATURAL SP. Z O.O. 

 

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie nowych przepisów RODO 

na podstawie 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 (dalej: RODO) informujemy o sposobie przetwarzania Państwa danych przez 

Administratora. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO, zgodnie 

z art.13 ust. 1 i ust. 2 RODO, SCF Natural Sp. z o.o. (dalej: Spółka) informuje Państwa, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SCF Natural Sp. z o.o. z siedzibą 

w Suchodołach pod adresem: Suchodoły 120, 21-060 Fajsławice; 

2) w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się ze 

Spółką, pod adresem e–mail: biuro@scfnatural.pl lub listownie na adres siedziby 

Spółki; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f 

RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce; 

b) realizacji umów zawartych ze Spółką lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

c) dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych umów; 

d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie 

na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści 

zgody; 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty zewnętrzne 

świadczące usługi na rzecz Spółki oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej); 

6) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania (poprawienia) - jeżeli dane przetwarzane przez Administratora 

są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
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7) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie; cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem; 

8) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

9) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

Administratorowi ma charakter dobrowolny; 

10)  podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy; niepodanie 

danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem 

możliwości zawarcia i realizacji umowy; 

11) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres związany z realizacją celów 

przetwarzania; wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, 

w którym przepisy prawa nakazują administratorowi przechowywanie danych lub 

przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne 

jest dysponowanie danymi, nie dłużej jednak niż 6 lat; 

12) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej; 

13) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany oraz dane nie będą profilowane. 


