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Obowiązek informacyjny  
dedykowany osobom kierującym korespondencję do OLSEN 

 oraz Kontrahentom będącym osobami fizycznymi, osobom reprezentującym Kontrahentów, 
pracownikom/współpracownikom Kontrahentów  

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 (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) („RODO”) 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Olsen Fashion sp. z o. o. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 87A, 00-718 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000210010, 
REGON: 01575596500000, NIP: 5213293477. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 
z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby 
lub poprzez wiadomość e-mail na adres: olsen.iod@everberg.pl. 

2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w następujących celach i na 
następującej podstawie prawnej: 

a. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, 
polegających na prowadzeniu korespondencji w związku z prowadzoną działalnością (w zakresie 
niezbędnym do kontaktu w związku z prowadzoną korespondencją oraz w celach z niej 
wynikających) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

b. w celu przygotowania, zawarcia lub wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 
(w zakresie kontrahentów będących osobami fizycznymi i osób reprezentujących kontrahentów), 

c. w celu realizacji obowiązku prawnego Administratora polegającego na archiwizowaniu 
dokumentacji dotyczącej m.in. zawartych umów, dostaw, rozliczeń, reklamacji, dokumentacji 
księgowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w związku m.in. z przepisami ustawy o 
rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej), 

d. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez 
stronę trzecią polegających na prowadzeniu współpracy na podstawie zawartej umowy, w tym w 
celu utrzymywania komunikacji z kontrahentem, który wskazał Panią/Pana jako osobę 
kontaktową tj. na podstawie tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

e. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez 
stronę trzecią, polegających na inicjowania kontaktu i utrzymywania relacji biznesowych, w tym 
polegających na budowaniu sieci kontaktów i udoskonalaniu usług Administratora tj. na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

f. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez 
stronę trzecią polegających na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

g. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez 
stronę trzecią polegających na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Administratora lub stron 
trzecich, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a. osoby upoważnione przez Administratora - takie jak pracownicy i współpracownicy 
Administratora, którym dostęp do Pani/Pana danych osobowych jest niezbędny, aby wykonywać 
obowiązki wynikające z zawartych umów, 

b. usługodawcy świadczący usługi w imieniu Administratora lub na jego rzecz (np. podmioty 
świadczące usługi księgowe, biegli rewidenci, audytorzy wewnętrzni, kancelarie prawne, 
podmioty dostarczające infrastrukturę informatyczną), 

c. jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym 
zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym np. 
organom ścigania, sądom, komornikom, urzędom skarbowym, gdy wystąpią z żądaniem w 
oparciu o właściwą podstawę prawną. 

4. Administrator nie planuje przekazywać Pani / Pana danych osobowych poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (EOG) poza przypadkami, kiedy wyjaśnienie Pani / Pana sprawy będzie dotyczyć 
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zamówienia. W takiej sytuacji Administrator może przekazać Pani / Pana dane do Kanady. 
Przekazanie danych następuje na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że Kanada 
zapewnia odpowiedni stopień ochrony, tj. Decyzji Komisji z 20 grudnia 2001 r. na mocy dyrektywy 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych 
zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych 
(2002/2/WE). Ma Pani / Pan prawo i możliwość uzyskać kopię tych danych osobowych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy zawartej z Panią/ Panem lub 
podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje, lub Pani/Pana pracodawcą / zleceniodawcą (lub przez 
okres gdy pozostaje Pani/Pan osobą kontaktową swojego pracodawcy / zleceniodawcy w związku z 
realizacją umowy, a po zakończeniu trwania umowy przez okres wymagany bezwzględnie 
obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi 
dochodzenia roszczeń). Dane osobowe będą przetwarzane również w celach utrzymywania relacji 
biznesowych z Pani/Pana pracodawcą / zleceniodawcą do czasu osiągnięcia celu przez 
Administratora lub do czasu sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

6. W przypadku kierowania do nas korespondencji (poprzez e-mail lub w formie papierowej), dane 
osobowe zawarte w tej korespondencji będą przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i 
załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych, w zakresie 
niezbędnym dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji 
i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.  

7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: prawo żądania dostępu do 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo do przeniesienia danych. Ma Pani 
/ Pan również prawo do wniesienia skargi do PUODO tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje, gdy:  

a. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub 
dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której znalazła się 
osoba, której dane dotyczą lub   

b. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w 
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

9. Pani/Pana dane osobowe możemy pozyskiwać bezpośrednio od Pani/Pana jako kontrahenta lub 
dane osobowe osoby kontaktowej kontrahenta, w tym pracowników/ współpracowników pośrednio 
od kontrahenta. Podanie przez Panią/Pana jako kontrahenta danych osobowych w celu realizacji 
umowy z Administratorem jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi 
realizację celu przetwarzania, dla którego zostały zebrane. W pozostałym zakresie, jeżeli podawane 
są dane, jest to dobrowolne. 

10.  Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o 
profilowanie. 

 

 


