
1. Administratorem Pani/a danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją współpracy 

jest AJA Agnieszka Jarczyńska sp. k. z siedzibą w Broniszach, przy ul Poznańskiej 98, Hala 

GH, 05-850 Ożarów Mazowiecki, dalej zwana „Administratorem” lub „AJA”.  

2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy skontaktować się z 

Administratorem pod adresem e-mail biuro@aja-seafood.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach w oparciu o podane poniżej 

podstawy prawne: 

a) zawarcia i realizacji umowy o współpracę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy), a także art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z osobami 

kontaktowymi w celu realizacji umowy), 

b) przekazania odpowiedzi na zapytanie – art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (prawnie uzasadniony interes- udzielenie odpowiedzi), 

c) obsługi reklamacji- podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych tj. prawnie uzasadniony interes  Administratora, jakim jest 

konieczność udzielenia odpowiedzi i rozpatrzenia reklamacji, 

d) marketingu produktów oferowanych przez AJA - podstawą prawną przetwarzania danych 

będzie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. prawnie uzasadniony 

interes Administratora, jakim jest wysyłka informacji handlowych i promocyjnych, 

e) wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na AJA, w 

szczególności w zakresie rachunkowości i obowiązków podatkowych – podstawą prawną 

przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. 

realizacja obowiązku prawnego, 

f) dochodzenia i obrony roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, w tym podejmowanie 

działań windykacyjnych). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności dostawcy systemów 

informatycznych, podmioty świadczące usługi wsparcia IT, usługi księgowe, usługi hostingu i 

poczty elektronicznej oraz doradcy w tym prawni, a także podmioty, którym dane są przekazywane 

na podstawie odrębnych przepisów w celu wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na 

Administratorze. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po tym okresie przez czas 

przewidziany przepisami prawa lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu 

do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu; prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w 

przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, 

o których mowa powyżej. 


