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Nette sp. z o.o. 
 20-607 Lublin, ul. K. Wallenroda 2e/5 
 Biuro Obsługi Klienta oraz adres do korespondencji:  
        ul. Tomasza Zana 32A, 20-601 Lublin 
 KRS: 0000277072 REGON: 060232471 NIP: 7123055344 
 Tel.: 81 718 0 718 Fax: 81 718 0 719 e-mail: info@nette.pl 

            

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 29 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 

119, str. 1 z późn. zm (dalej jako „RODO”), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest: 

Nette Sp. z o.o. 

ul. K. Wallenroda 2e/5 

20-607 Lublin 

NIP : 7123055344 

REGON: 060232471 

2. Celem przetwarzania danych jest: 

a) Zawarcie i wykonywanie łączącej nas umowy w czasie jej trwania i w czasie 

rozliczeń po jej zakończeniu oraz dochodzenie należności wynikających z 

umowy na drodze sądowej i egzekucyjnej (podstawa prawna: art. 6. ust. 1 pkt b) 

i pkt c) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie wykonaniem umowy; 

b) Wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: 

• wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, 

• udzielanie odpowiedzi na reklamację w terminie i formie przewidzianej 

przepisami. 

3.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w realizacji umowy, która nie 

będzie możliwa do realizacji w przypadku niepodania danych. 

4. Dane osobowe będą przechowywane: 

a) w czasie wykonywania obowiązków, np.: wystawienia faktury (podstawa 

prawna: art.6 ust.1 c) RODO; 

b) na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów; 
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c) w czasie, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. 

podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny); 

d) w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do 

dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu 

tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji 

(podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych 

przez nas z innych źródeł. 

e) w celu wsparcia obsługi, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane w 

ofercie, z której Państwo korzystają. 

f) w celu marketingu bezpośredniego – w czasie trwania umowy (podstawa 

prawna: nasz prawnie uzasadniony interes). 

5. Nette Sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom 

trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie: organom 

nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest 

to niezbędne dla realizacji umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy) oraz 

wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być 

przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. 

organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym 

(np. audytorom).  

6. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie 

z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do 

wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). 

7. Nette Sp. z o.o. nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to 

niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. 

Ponadto, mają Państwo prawo do: 

a) żądania dostępu do Danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, jest 

uprawniona do uzyskania od Nette Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane 

dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania 

dostępu do nich. Nette Sp. z o.o.  dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa 

Danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 
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b) żądania sprostowania Danych osobowych. Mają Państwo prawo do 

sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są 

nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo 

żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez 

przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 

c) żądania usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"). Mają 

Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, 

niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Nette Sp. 

z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych. W takim 

przypadku, Nette Sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a 

ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych 

celów, 

e) wniesienia sprzeciwu. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w 

dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa 

szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych 

osobowych, a na Nette Sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania 

przetwarzania takich Danych osobowych. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub 

wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi 

Klienta – ul. Tomasza Zana 32A, 20-601 Lublin (info@nette.pl, tel.: 81 718 0 718, 

fax: 81 718 0 719). 

 

Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z klauzulą informacyjną 

 

__________________      

Data i podpis Abonenta 


