
Klauzula informacyjna dla kontrahentów 

W przypadku gromadzenia danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO) 

 

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska 
w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94/ 3533230, e-mail: 
sekretariat@zielen.kolobrzeg.pl, www.bip.zielen.kolobrzeg.pl, www.zielen.kolobrzeg.pl 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy kontaktować się za pomocą 
adresu e-mail: iod@zielen.kolobrzeg.pl 

CELE, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA 

Cel Przetwarzania Podstawa prawna Retencja 

1) W celu nawiązywania 

relacji handlowych. 

Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest realizacja celów wynikających z 

uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora danych (Artykuł 6.1 (f) RODO). 

Do czasu 

skutecznego 

sprzeciwu, żądania 

usunięcia lub 

ograniczenia 

przetwarzania swoich 

danych osobowych. 

2) W celu wykonania 

zobowiązań wynikających 

z umowy. 

Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest konieczność podjęcia działań 

przed zawarciem umowy, a także wykonania 

umowy (Artykuł 6.1 (b) RODO) 

Do czasu rozwiązania 

umowy. 

3) W celu rozpatrywania 

skarg i wniosków. 

Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest realizacja celów wynikających z 

uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora danych (Artykuł 6.1 (f) RODO). 

1 rok po otrzymaniu 

skargi lub wniosku. 

4) W celu prowadzenia ksiąg 

rachunkowych i ewidencji 

podatkowej. 

Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest przestrzeganie zobowiązań 

prawnych, którym podlega administrator (Artykuł 

6.1 (c) RODO) zgodnie z polską Ustawą o 

rachunkowości oraz innymi przepisami 

podatkowymi. 

5 pełnych lat po 

zakończeniu roku, w 

którym umowa 

została rozwiązana. 

5) W celu ewentualnego 

ustalenia i dochodzenia 

roszczeń lub obrony 

przed nimi. 

Podstawą prawną przetwarzania jest 

uzasadniony interes administratora danych 

polegający na ochronie jego praw (Artykuł 6.1 (f) 

RODO). 

6 pełnych lat po 

zakończeniu roku, w 

którym umowa 

została rozwiązana. 

ODBIORCY DANYCH 

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy 

usług IT, księgowych, pocztowych i kurierskich, czy kancelariom prawnym.  

TWOJE PRAWA 

Ze względu na fakt, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do: 
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1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

4) przenoszenia danych w odniesieniu do danych osobowych, które przekazałeś administratorowi, 

5) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  

INFORMACJE O DOBROWOLNYM LUB OBOWIĄZKOWYM PRZEKAZYWANIU DANYCH 

Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne by nawiązać stosunki handlowe, złożyć zapytanie 

ofertowe, zawrzeć i wykonać umowę. Bez podania danych osobowych nawiązanie relacji handlowych, 

złożenie zapytania ofertowego, zawarcie i wykonanie umowy będzie niemożliwe. 

 

 

 

  



Klauzula informacyjna dla reprezentantów kontrahenta 

W przypadku gromadzenia danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO) 

 

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska 
w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94/ 3533230, e-mail: 
sekretariat@zielen.kolobrzeg.pl, www.bip.zielen.kolobrzeg.pl, www.zielen.kolobrzeg.pl 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy kontaktować się za pomocą 
adresu e-mail: : iod@zielen.kolobrzeg.pl 

CELE, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Retencja 

1) W celu nawiązania 

stosunków 

handlowych z 

reprezentantem 

kontrahenta. 

Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest realizacja celów wynikających z 

uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora danych (Artykuł 6.1 (f) RODO). 

Do czasu skutecznego 

sprzeciwu, żądania 

usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania swoich 

danych osobowych. 

2) W celu rozpatrywania 

skarg i wniosków. 

Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest realizacja celów wynikających z 

uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora danych (Artykuł 6.1 (f) RODO). 

1 rok po otrzymaniu 

skargi lub wniosku. 

3) W celu prowadzenia 

ksiąg rachunkowych i 

ewidencji podatkowej. 

Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest przestrzeganie zobowiązań 

prawnych, którym podlega administrator 

(Artykuł 6.1 (c) RODO) zgodnie z polską Ustawą 

o rachunkowości oraz innymi przepisami 

podatkowymi. 

5 pełnych lat po 

zakończeniu roku, w 

którym umowa została 

rozwiązana. 

4) W celu prowadzenia 

działań 

windykacyjnych. 

Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest realizacja celów wynikających z 

uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora danych (Artykuł 6.1 (f) RODO). 

Do pełnego odzyskania 

wierzytelności. 

5) W celu ewentualnego 

ustalenia i 

dochodzenia roszczeń 

lub obrony przed nimi. 

Podstawą prawną przetwarzania jest 

uzasadniony interes administratora danych 

polegający na ochronie jego praw (Artykuł 6.1 

(f) RODO). 

6 pełnych lat po 

zakończeniu roku, w 

którym umowa została 

rozwiązana. 

ODBIORCY DANYCH 

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy 

usług IT, księgowych, pocztowych i kurierskich, czy kancelariom prawnym.  

TWOJE PRAWA 

Ze względu na fakt, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
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3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

4) przenoszenia danych w odniesieniu do danych osobowych, które przekazałeś administratorowi, 

5) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  

INFORMACJE O DOBROWOLNYM LUB OBOWIĄZKOWYM PRZEKAZYWANIU DANYCH 

Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne by nawiązać stosunki handlowe z Twoim pracodawcą 

lub organem, również w celu wypełnienia zobowiązań lub wykonania umowy. Bez podania danych 

osobowych nawiązanie stosunków handlowych z Twoim pracodawcą lub organem, zawarcie lub 

wykonanie umowy będzie niemożliwe. 

 

 

 

 

  



Klauzula informacyjna dla korespondencji 

W przypadku gromadzenia danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO) 

 

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska 
w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94/ 3533230, e-mail: 
sekretariat@zielen.kolobrzeg.pl, www.bip.zielen.kolobrzeg.pl, www.zielen.kolobrzeg.pl 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy kontaktować się za pomocą 
adresu e-mail: iod@zielen.kolobrzeg.pl 

CELE, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Retencja 

1) W celu rejestracji 

korespondencji i 

odpowiadania na nią. 

Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest realizacja celów wynikających z 

uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora danych (Artykuł 6.1 (f) RODO). 

10 lat od daty 

wysłania lub 

otrzymania 

korespondencji. 

2) W celu ewentualnego 

ustalenia i dochodzenia 

roszczeń lub obrony 

przed nimi. 

Podstawą prawną przetwarzania jest 

uzasadniony interes administratora danych 

polegający na ochronie jego praw (Artykuł 6.1 (f) 

RODO). 

6 pełnych lat od daty 

wysłania lub 

otrzymania 

korespondencji. 

ODBIORCY DANYCH 

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy 

usług IT, księgowych, pocztowych i kurierskich, czy kancelariom prawnym.  

TWOJE PRAWA 

Ze względu na fakt, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

4) przenoszenia danych w odniesieniu do danych osobowych, które przekazałeś administratorowi, 

5) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  

INFORMACJE O DOBROWOLNYM LUB OBOWIĄZKOWYM PRZEKAZYWANIU DANYCH 

Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne by wypełniać wszelkie zobowiązania lub realizować 

umowę. Bez podania danych osobowych, wykonanie zobowiązania lub wykonanie umowy będzie 

niemożliwe. 
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Klauzula informacyjna dla użytkowników strony internetowej 

W przypadku gromadzenia danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO) 

 

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska 
w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94/ 3533230, e-mail: 
sekretariat@zielen.kolobrzeg.pl, www.bip.zielen.kolobrzeg.pl, www.zielen.kolobrzeg.pl 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy kontaktować się za pomocą 
adresu e-mail: iod@zielen.kolobrzeg.pl 

CELE, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Retencja 

1) W celu umożliwienia 

korzystania ze strony i 

zapewnienia jej 

prawidłowego działania. 

Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest realizacja celów wynikających z 

uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora danych (Artykuł 6.1 (f) RODO). 

2 lata od ostatniej 

wizyty na stronie. 

2) W celu ewentualnego 

ustalenia i dochodzenia 

roszczeń lub obrony 

przed nimi. 

Podstawą prawną przetwarzania jest 

uzasadniony interes administratora danych 

polegający na ochronie jego praw (Artykuł 6.1 (f) 

RODO). 

6 pełnych lat po 

zakończeniu 

współpracy. 

ODBIORCY DANYCH 

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy 

usług IT, księgowych, pocztowych i kurierskich, czy kancelariom prawnym.  

TWOJE PRAWA 

Ze względu na fakt, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

4) przenoszenia danych w odniesieniu do danych osobowych, które przekazałeś administratorowi, 

5) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  

INFORMACJE O DOBROWOLNYM LUB OBOWIĄZKOWYM PRZEKAZYWANIU DANYCH 

Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne by wejść i korzystać ze strony internetowej. Bez 

podania danych osobowych nawiązanie połączenia i zapoznanie się z treściami witryn internetowych 

będzie niemożliwe. 
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