
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim 
przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako: „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych. 

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować ? 
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma „Gabit” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa (dalej: Gabit). Można się z nami 
skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. Leśna 5, 77-100 Bytów, 

• przez e-mail:  annagt@gabit.eu, 

• telefonicznie: +48 59 822 15 50. 

2. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe ? 
Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Robimy to, w celu: 

• przygotowania ofert dotyczących produktów firmy Gabit; 

• realizacji umów /zleceń zawieranych przez Gabit ze swoimi klientami; 

• realizacji usług gwarancyjnych / reklamacyjnych; 

• wykonywania obowiązków wynikających z ustawodawstwa podatkowego; 

• marketingu, polegającego na przesyłaniu ofert i produktów lub usług Gabit; 

• dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z obowiązków umownych lub ustawowych. 

3. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione ? 
Mają Państwo prawo: 

• żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia; 

• do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, 

że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

• żądać przeniesienia dostarczonych Gabit przez Państwo danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na 

podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Gabit Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym 

się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe; 

• wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że 

przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO. 

Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych: 

• z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Gabit przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 
ust. 1 RODO); 

• w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych 
jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO). 

Gabit realizując Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości. 

Chcielibyśmy mieć możliwość kontaktowania się z Państwem i wysyłania spersonalizowanych informacji, aktualności 
i ofert. Będzie to możliwe jeżeli wyrażą Państwo dobrowolną zgodę: 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną o treści pochodzących od Gabit.   

adres e-mail podpis 

…............................................................................. …...........................................................  

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Gabit telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących celem 
przedstawienia informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne. 

 

 

numer telefonu podpis  

…............................................................................. …........................................................... 

 

 

 
 

czytelne imię i nazwisko 

….............................................................................  
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Gabit można uzyskać na naszej stronie internetowej – www.gabit.eu 

mailto:annagt@gabit.eu

