
Cel przetwarzania
danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres
przechowywania danych 

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie Umowy 
Sprzedaży lub umowy
o świadczenie Usługi 
Elektronicznej lub 
podjęcie działań na 
żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed 
zawarciem w/w 
umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO 
(wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny 
do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w 
inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty
elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; 
adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu,
kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres 
zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby 
(jeżeli jest inny niż adres dostawy). 

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie 
będących konsumentami Administrator może 
przetwarzać dodatkowo nazwę frmy oraz numer 
identyfkacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub 
Klienta.

Podany zakres jest maksymalny – w przypadku 
np. odbioru osobistego nie jest konieczne 
podanie adresu dostawy. 

Marketng 
bezpośredni 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO 
(prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane są przechowywane przez okres istnienia 
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego 
przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez 
okres przedawnienia roszczeń w stosunku do 
osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej
przez Administratora działalności gospodarczej. 
Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w
szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy 
termin przedawnienia dla roszczeń związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 
trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w 
celu marketngu bezpośredniego w przypadku 
wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie
przez osobę, której dane dotyczą. 

Adres poczty elektronicznej

Marketng Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO 
(zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania
zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze
przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imię, adres poczty elektronicznej

Wyrażenie przez 
Klienta opinii o 
zawartej Umowie 
Sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

Dane przechowywane są do momentu wycofania
zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze
przetwarzanie jej danych w tym celu.

Adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg  
podatkowych 

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w 
zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 
17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) 

Dane są przechowywane przez okres wymagany 
przepisami prawa nakazującymi 
Administratorowi  przechowywanie ksiąg 
podatkowych (do czasu upływu okresu 
przedawnienia zobowiązania podatkowego, 
chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) 

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres 
dostawy), nazwa frmy oraz numer identyfkacji 
podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

Ustalenie, 
dochodzenie lub 
obrona roszczeń jakie 
może podnosić 
Administrator lub 
jakie mogą być 
podnoszone wobec 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia 
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego 
przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez 
okres przedawnienia roszczeń w stosunku do 
osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej
przez Administratora działalności gospodarczej. 

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; 
adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica,
numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, 
miejscowość, kraj), adres 
zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby 
(jeżeli jest inny niż adres dostawy). 
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Administratora Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w
szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy 
termin przedawnienia dla roszczeń związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 
trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie 
będących konsumentami Administrator może 
przetwarzać dodatkowo nazwę frmy oraz numer 
identyfkacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub 
Klienta.
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