
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LEGANTI Piotr Kowalski (dalej LEGANTI) 

z siedzibą w Kazuniu Nowym (ul. Dolna 8, 05-152 Kazuń Nowy). 

2) Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e – mail 

p.kowalski@leganti.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.   

3) LEGANTI wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez 

e-mail iod@leganti.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.    

4) Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie będą przetwarzane: 

a) w celu wykonania umowy – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do 

wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679); 

b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu 

rachunkowości –  podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 

2016/679; 

c) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora 

– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6, 

ust. 1, lit. f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem Administratora jest 

prowadzenie marketingu bezpośredniego.  

d) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – 

podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 

1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu 

Administratorowi dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:  

a. dostawcom systemów informatycznych i usług IT, 

b. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej 

z Panem/Panią umowy, w tym usługi prawne, 

c. operatorom pocztowym i kurierom, 

d. bankom w zakresie realizacji płatności.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. 

Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń 

jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych 

roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą  

przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami 

o rachunkowości.  

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.  

8) Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w 

celu marketingu bezpośredniego. Do celów dowodowych, LEGANTI prosi o wnoszenie 

sprzeciwu droga pisemną lub elektroniczną.  

9) Podanie danych jest wymagane przez Administratora do zawarcia i wykonania umowy.  Brak 

podania danych będzie skutkował niemożliwością wykonania umowy.  

10) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

11) Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez LEGANTI można uzyskać 

pod e-mailem iod@leganti.com.pl  


