
 

 

Obowiązek informacyjny dedykowany klientom, ich pracownikom lub współpracownikom  

oraz reprezentantom  

Przepis prawny Art. 13 RODO 

(gdy dane osobowe zostały pozyskane 

bezpośrednio od Ciebie) 

Art. 14 RODO 

(gdy dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie) 

Administrator Essity Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000427360, NIP: 5252534850, REGON: 146234897.  

Kontakt z Administratorem W zakresie danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając list na adres: Essity Poland 

Sp. z o. o., ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa lub poprzez wiadomość e-mail przesyłając ją na adres: 

agreementstork@essity.com. 

Źródło pozyskania danych 

osobowych 

Nie dotyczy, bo Twoje dane osobowe 

pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie. 

Źródłem pozyskania Twoich danych osobowych jest dystrybutor produktów 

pod marką TORK, z którym współpracujesz. Jeżeli jesteś pracownikiem / 

współpracownikiem, źródłem pozyskania Twoich danych osobowych może 

być również Twój pracodawca / zleceniodawca, który przekazał nam Twoje 

dane osobowe.  

Cele i podstawy przetwarzania 

danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 jako: 

„RODO”) w następujących celach oraz w oparciu 

o następujące podstawy prawne: 

Twoje dane osobowe, w szczególności takie jak: imię i nazwisko, zajmowane 

stanowisko, Twój numer NIP, Twój adres zamieszkania, Twój numer telefonu 

oraz adres e-mail, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 jako: „RODO”) w następujących celach oraz w 

oparciu o następujące podstawy prawne: 

Jeżeli jesteś pracownikiem/współpracownikiem naszego klienta: 

• w celu realizacji współpracy na podstawie umowy zawartej przez nas z Twoim pracodawcą / Zleceniodawcą (w tym w celu 

utrzymywania komunikacji) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią polegających na realizacji 

współpracy z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą, który wskazał Ciebie jako osobę kontaktową); 

 

Jeżeli jesteś naszym klientem: 

• w celu zawarcia i wykonywania przez nas umowy (w tym w celu utrzymywania komunikacji): 

- gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);  

- gdy jesteś reprezentantem / pełnomocnikiem osoby prawnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę 

trzecią, polegających na zawarciu i wykonywaniu umowy, której stroną jest Administrator); 

Gdy jesteś pracownikiem/współpracownikiem klienta lub klientem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, albo 

jego reprezentantem, dodatkowo w celu: 

• inicjowania kontaktu i utrzymywania relacji biznesowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę 

trzecią, w tym polegających na budowaniu sieci kontaktów i udoskonalaniu usług Administratora);  

• ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne 
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, 
polegających na obronie praw).  

 
Gdy jesteś klientem naszego dystrybutora: 

• w celu realizacji współpracy na podstawie umowy zawartej przez nas z dystrybutorem produktów pod marką TORK, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią polegających na realizacji współpracy z Twoim kontrahentem).  

Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być nasi zleceniobiorcy wykonujący na naszą rzecz usługi teleinformatyczne, 

zleceniobiorcy świadczący usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego oraz księgowego, kurierzy, operatorzy pocztowi, 

podmioty wspierające utrzymanie relacji i inicjatyw biznesowych.  

Czas przetwarzania danych 

osobowych 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas trwania umowy / przez czas trwania umowy zawartej z Twoim 

pracodawcą / zleceniodawcą (lub przez okres, gdy pozostajesz osobą kontaktową swojego pracodawcy / zleceniodawcy w związku 

z realizacją umowy), a po jej zakończeniu przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez 

okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). Twoje dane osobowe będą przetwarzane również przez okres 

realizacji współpracy na podstawie umowy zawartej przez nas z dystrybutorem produktów pod marką TORK, z którego usług 

korzystasz. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać również w celach utrzymywania relacji biznesowych / utrzymywania 

relacji biznesowych z Twoim pracodawcą / zleceniodawcą do czasu osiągnięcia przez nas celu lub do czasu Twojego sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych. 

Prawa Ci przysługujące W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: prawo żądania dostępu do Twoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do przeniesienia danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Prawo do wniesienia sprzeciwu Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przysługuje Ci, gdy:  



 

 

a. przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów 

statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś lub   

b. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim 

przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.  

Zautomatyzowanie 

podejmowanie decyzji oraz 

transfer danych 

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Jednak w związku z 

korzystaniem z usług zewnętrznych podmiotów dostarczających narzędzia do komunikacji (np. pocztę elektroniczną) może 

dochodzić do przekazywania danych na serwery znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (poza Państwami Unii 

Europejskiej, Islandią, Norwegią i Lichtensteinem). Podmioty, z usług których korzystamy, zapewniają odpowiedni poziom ochrony 

danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności, takie jak standardowe klauzule umowne.  

Dobrowolność podania danych i 

ewentualne konsekwencje ich 

niepodania 

Podanie danych osobowych jest wymogiem 

umownym i jest dobrowolne. Niepodanie danych 

uniemożliwi lub utrudni poprawne wykonanie 

umowy.  

Nie dotyczy 

 

 


