
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w Formularzu Kontaktowym  danych osobowych 
wg poniższych zasad wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) : 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w Formularzu Kontaktowym jest Kruger 
Polska Sp. z o.o., ul. Podstoczysko 42, 07-300 Ostrów Mazowiecka, zwana dalej 
"Administratorem” z którym istnieje możliwość kontaktu poprzez adres mailowy: 
rodo@kruger.pl 

2. W ramach swojej działalności Kruger Polska Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe w celu 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kruger Polska Sp. z o.o. 
jako administratora danych, oraz  w celu: umożliwienia kontaktu e-mail z Administratorem oraz 
z nadawcami korespondencji i podejmowania kontaktu z adresatami korespondencji, 
dokumentowania ustaleń dokonanych z klientami i innymi osobami, przyjmowania pism, 
zgłoszeń, wniosków, opinii w formie elektronicznej oraz innej korespondencji, ochrony przed 
roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także w celach analitycznych, 
statystycznych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z kontaktem Kruger 
Polska Sp. z o.o. z Twoją osobą oraz do podjęcia niezbędnych działań z nim związanych. 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że 
nawiązanie kontaktu z Kruger Polska Sp. z o.o.  będzie niemożliwe.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Kruger Polska Sp. z o.o. jako administratora 
danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów 
przedawnienia związanych którymi jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub 
związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu 
wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach nawiązaniu kontaktu z Kruger Polska 
Sp. z o.o. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane 
bezpośrednio lub pośrednio z Kruger Polska Sp. z o.o., w szczególności  
w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw 
Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące 
usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi  
w zakresie działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane  
w imieniu Kruger Polska Sp. z o.o.  na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby 
państwowe i sądy. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych.  

8. Istnieje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.  

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 


