
 

Klauzula Informacyjna RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. 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.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane „RODO”), informujemy 

Panią/Pana, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Huhtamaki Foodservice Poland Sp. z o.o.                                

z siedzibą przy ul. Handlowej 20 w Czeladzi (41-253). 

2. Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez 

kontakt telefoniczny, są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia 

korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do 

czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. 

3. Dane osobowe mogą być ujawnione Pracownikom lub Współpracownikom Spółki, jak też 

Podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami 

powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane os. nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

4. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, 

prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@huhtamaki.com. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy zgłosić na adres 

mailowy wskazany w pkt 4. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego 

przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją. 
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Klauzula Informacyjna RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. 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.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane „RODO”), informujemy 

Panią/Pana, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Huhtamaki Foodservice Gliwice Sp. z o.o.                                

z siedzibą przy ul. Bojkowskiej 61A w Gliwicach (44-100). 

2. Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez 

kontakt telefoniczny, są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia 

korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do 

czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. 

3. Dane osobowe mogą być ujawnione Pracownikom lub Współpracownikom Spółki, jak też 

Podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami 

powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane os. nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

4. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, 

prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@huhtamaki.com. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy zgłosić na adres 

mailowy wskazany w pkt 4. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego 

przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją. 
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