
Cel przetwarzania danych osobowych  
Podstawa prawna przetwarzania 

danych osobowych  

Okres przechowywania/ 
przetwarzania danych 

osobowych 

W przypadku zainteresowania przez ADO ofertą podmiotu, w imieniu, którego Państwo działają lub 
przedstawienia przez podmiot, w imieniu, którego Państwo działają ADO swojej oferty (z inicjatywy tego 

podmiotu): 

Przedstawienie oferty przez ADO, w 
tym oferty dostosowanej do potrzeb 
podmiotu, w imieniu którego Państwo 
działają/ zapoznanie się z ofertą 
podmiotu, w imieniu którego Państwo 
działają,  co stanowi również prawnie 
uzasadniony interes ADO 

art. 6 ust. 1 lit. a), b), f) RODO  Okres niezbędny do 
prowadzenia 
korespondencji/rozmów 
związanych z ofertą 

Realizacja prawnie uzasadnionego 
interesu ADO, którym jest 
dochodzenie roszczeń i obrona przed 
roszczeniami związanymi z 
prowadzoną działalnością gospodarczą 

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  Okres niezbędny do 
dochodzenia roszczeń i 
obrony przed roszczeniami z 
uwzględnieniem okresów 
przedawnienia określonych w 
powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa - w celu 
dochodzenia roszczeń i 
obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami 

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 
wypełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów 
prawa 

W przypadku zawarcia przez podmiot, w imieniu którego Państwo działają umowy z ADO 

Realizacja umowy zawartej przez ADO 
z podmiotem, w którego imieniu lub 
na którego rzecz Państwo działają  lub 
podjęcie działań przed jej zawarciem 
na żądanie w/w podmiotu, co stanowi 
prawnie uzasadniony interes ADO lub 
podmiotu, w imieniu którego Państwo 
działają  

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Okres obowiązywania umowy, 
przez który działają Państwo 
w imieniu lub na rzecz 
podmiotu, który ma zawartą 
umowę z ADO   

Spełnienie przez ADO obowiązków 
przewidzianych w przepisach prawa, w 
szczególności przepisach podatkowych 
i o rachunkowości, w tym prowadzenie 
ksiąg rachunkowych i dokumentacji 
podatkowej jeśli Państwa dane były 
podane w umowie lub innych 
dokumentach związanych z realizacją 
przez ADO obowiązków wynikających z 
przepisów prawa, przepisach RODO 
dotyczących realizacji praw osób, 
których dane dotyczą  

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku 
z przepisami szczególnymi  

Okres niezbędny do 
spełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów 
prawa, w tym obowiązków 
dotyczących  przechowywania 
dokumentacji księgowej i 
podatkowej  



Realizacja prawnie uzasadnionego 
interesu ADO,  którym jest 
dochodzenie roszczeń i obrona przed 
roszczeniami związanymi z 
prowadzoną działalnością gospodarczą 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Okres niezbędny do 
dochodzenia roszczeń i 
obrony przed roszczeniami z 
uwzględnieniem okresów 
przedawnienia określonych w 
powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa 

Realizacja prawnie uzasadnionego 
interesu ADO, którym jest 
przechowywanie danych osobowych 
po zakończeniu trwania umowy 
zawartej przez ADO z podmiotem w 
imieniu którego lub na którego rzecz 
Państwo działają na wypadek 
ewentualnego ponownego 
zainteresowania ofertą w/w podmiotu 
w przyszłości 

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Okres zrealizowania celu w 
postaci przechowywania 
danych osobowych po 
zakończeniu trwania umowy 
zawartej przez ADO z 
podmiotem w imieniu którego 
lub na którego rzecz Państwo 
działają na wypadek 
ewentualnego ponownego 
zainteresowania ofertą w/w 
podmiotu w przyszłości lub do 
czasu złożenia skutecznego 
sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych w tym 
celu, w zależności, które za 
zdarzeń nastąpi wcześniej, nie 
dłużej jednak, niż przez okres 
przechowywania danych w 
innych celach 

Realizacja prawnie uzasadnionego 
interesu ADO, którym jest marketing 
bezpośredni, w tym w celu 
profilowania (tworzenia profili 
preferencji) zmierzającego do 
dostosowania oferowanych przez ADO 
usług do potrzeb podmiotu, w imieniu 
którego Państwo działają  

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  Okres trwania umowy 
zawartej z podmiotem, w 
imieniu którego Państwo 
działają jednak nie dłużej niż 
do złożenia sprzeciwu, co do 
przetwarzania danych w tym 
celu 

 


