
Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych, osobowych jest firma Verona Products Professional Sp. 

z o.o. z siedzibą: Al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000167637, REGON: 01552787900000, NIP: 8371658005. 

2. Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych – iod@vpp.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jako 

usprawiedliwionego interesu Administratora  w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość 

przesłaną za pomocą formularza kontaktowego i/lub w celach marketingowych, o ile wyrażona 

zostanie w tym zakresie zgoda. 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie: 

a. upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych; 

b. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności dostawcom systemów 

informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w 

rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające 

Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym naszych serwisów i 

świadczonych za ich pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcom 

oprogramowania komputerowego do prowadzenia naszych serwisów, dostawcom poczty 

elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i 

udzielania pomocy technicznej Administratorowi); 

c. podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia 

informacji zwrotnej do wiadomości wysłanej po przez formularz kontaktowy. 

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 

niemożliwością nawiązania kontaktu. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
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