
Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna 

przetwarzania danych 

osobowych 

Okres 

przechowywania/przetwarzania 

danych osobowych 

W przypadku działań związanych z przedstawieniem przez ADO swojej oferty (świadczonych przez ADO 

usług/wytwarzanych produktów) 

Przedstawienie oferty ADO, w tym oferty 

dostosowanej do Państwa potrzeb  lub 

podejmowanie innych działań 

marketingowych, co stanowi również 

prawnie uzasadniony interes ADO 

Zgoda na przetwarzanie 

danych - art. 6 ust. 1 lit. a)  

RODO  

 

Prawnie uzasadniony 

interes ADO – art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO  

 

Okres niezbędny do 

prowadzenia 

korespondencji/rozmów 

związanych z ofertą, jednak nie 

dłużej niż do czasu wycofania 

zgody (w przypadku 

przetwarzania danych na 

podstawie zgody) lub wyrażenia 

skutecznego sprzeciwu (w 

przypadku przetwarzania 

danych na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu) 

Spełnienie przez ADO obowiązków 

prawnych wynikających z RODO, w tym 

obowiązków związanych z realizacją praw 

osób, których dane dotyczą 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO Okres niezbędny do realizacji 

obowiązków wynikających z 

przepisów prawa 

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu 

ADO, którym jest:  

 budowanie i utrzymywanie relacji 

biznesowych, 

 realizacja i rozliczenie umów z 

przedstawicielami 

handlowymi/dystrybutorami  

 dochodzenie roszczeń i obrona 

przed roszczeniami związanymi z 

prowadzoną działalnością 

gospodarczą;  

 

Prawnie uzasadniony 

interes ADO – art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO  

 

Okres niezbędny do realizacji 

celu jednak nie dłużej niż do 

czasu złożenia skutecznego 

sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych.  

 

W przypadku przetwarzania 

danych w celu dochodzenia 

roszczeń i obrony przed 

roszczeniami  - okres niezbędny 

do dochodzenia roszczeń i 

obrony przed roszczeniami z 

uwzględnieniem okresów 

przedawnienia określonych w 

powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa.  

 

W przypadku zawarcia umowy z ADO 

 

Zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie 

działań przed zawarciem umowy, np. 

przedstawienie na żądanie oferty  (jeśli 

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Okres prowadzenia negocjacji, a 

w przypadku zawarcia umowy 

okres trwania umowy 



umowa została zawarta lub trwają 

negocjacje w tym zakresie) 

 

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu 

ADO, którym jest:  

 budowanie i utrzymywanie relacji 

biznesowych, 

 realizacja i rozliczenie umów z 

przedstawicielami 

handlowymi/dystrybutorami  

 dochodzenie roszczeń i obrona 

przed roszczeniami związanymi z 

prowadzoną działalnością 

gospodarczą;  

 Marketing bezpośredni 

Prawnie uzasadniony 

interes ADO – art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO 

Okres niezbędny do realizacji 

celu jednak nie dłużej niż do 

czasu złożenia skutecznego 

sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych.  

 

W przypadku przetwarzania 

danych w celu dochodzenia 

roszczeń i obrony przed 

roszczeniami  - okres niezbędny 

do dochodzenia roszczeń i 

obrony przed roszczeniami z 

uwzględnieniem okresów 

przedawnienia określonych w 

powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa.  

Realizacja  obowiązków przewidzianych w 

przepisach prawa, w szczególności 

przepisach podatkowych i o rachunkowości 

(np. jeśli dane osobowe znajdują się w 

umowie, innych dokumentach księgowych), 

przepisach RODO 

Obowiązek wynikający z 

przepisu prawa - art. 6 ust. 

1 lit. c) RODO w związku z 

innymi przepisami 

szczególnymi  

Okres wymagany przez 

odpowiednie przepisy prawa, w 

tym w zakresie przechowywania 

dokumentacji księgowej i 

podatkowej 

 


