
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych podanych 
na formularzu do kontaktu i przedstawienia ofert 
 
Dbamy o Twoją prywatność i zgodnie z rozporządzeniem 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 
119, s. 1) – dalej: „RODO”, informujemy:  
 
I. Administrator danych osobowych 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest VikingCo Poland spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Tęczowa 13/210, 53-601 Wrocław) 
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna 
Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr 0000484436, posiadająca numer NIP: 8971793-639 i 
REGON: 022284492.  
 
II. Inspektor Ochrony Danych 
 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach 
ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: daneosobowe@mobilevikings.pl lub 
pisemnie na adres: VikingCo Poland sp. z o.o., ul. Tęczowa 13/210, 53-601 Wrocław. 
 
III. Cele przetwarzania 
 
Dane osobowe podane na formularzu kontaktowym będziemy przetwarzać w celach 
marketingowych, w tym w celu kontaktu i przedstawienia oferty, a podstawą przetwarzania 
jest dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 
IV. Odbiorcy danych 
 
Twoje dane możemy – zgodnie z przepisami prawa – przekazywać podmiotom 
przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom kurierskim i pocztowym, agencjom 
marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do ich 
uzyskania na podstawie obowiązującego prawa. 
 
V. Okres przetwarzania 
 
W zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych, dane te będą 
przetwarzane do momentu wycofania zgody, a w przypadku marketingu bezpośredniego – do 
momentu wniesienia sprzeciwu. 
 
VI. Prawa, które Ci przysługują 
 



Przysługuje Ci prawo:  
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
- do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  
- do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;  
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  
- do przenoszenia danych;  
- do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 
W zakresie przetwarzania, które oparte jest na wyrażonej zgodzie w dowolnym momencie 
masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, 
że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać klikając w link w wiadomości e-mail lub 
kontaktując się z nami.  
 
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 
danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – 
zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 
 
VII. Dodatkowe informacje 
 
Podanie danych osobowych na formularzu ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do 
tego, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i przedstawiać oferty w zakresie świadczonych 
usług. 

 


