
  

  
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

dla pełnomocnika ………… 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie 
Śląskiej, 41-709 Ruda Śląska, ul. Gen Hallera 70  

2. Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, 
PESEL. 

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu: 
a. udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz „Huty Pokój Profile” Sp. z o.o. – przez 

czas obowiązywania pełnomocnictwa [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO – realizacja 
uzasadnionego interesu administratora]; 

b. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności 
przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów 
[podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa]; 

c. ewentualnego ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży 
wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń 
[podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO – realizacja uzasadnionego interesu administratora  
w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami]. 

4. W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa: 
a. prawo do wniesienia sprzeciwu; 
b. prawo dostępu do danych osobowych; 
c. prawo do sprostowania danych osobowych; 
d. prawo do usunięcia danych osobowych; 
e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
f. prawo do przeniesienia danych osobowych. 

5. Jeżeli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo z nami skontaktować 
na wybrany sposób: 
a. pisemnie na adres, „ Huta Pokój Profile” Sp. z o.o., 41-709 Ruda Śląska, ul. Gen. Hallera 70; 
b. e-mailowo na adres: rodohpp@hutapokoj.eu 

6. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, 
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwi 
reprezentowanie mocodawcy oraz skuteczne kontaktowanie się. 

8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: 
a. inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu: 
 podmioty, które prowadzą działalność pocztową i kurierską; 
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 podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych 
– w zakresie w jakim staną się administratorem danych; 

b. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu: 
 podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczą usługi IT; 
 podmioty, które wspierają nas w obsłudze korespondencji; 
 podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, 

podatkową, rachunkową; 
 podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów, 
w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.  


