
 
 

 

 

INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH 

COMEF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  

z siedzibą w Katowicach, ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice, zarejestrowana w Krajowym 

Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000536189 jest administratorem Pana/Pani danych 

osobowych (zwany dalej COMEF lub Administratorem) 

Z COMEF może Pan/Pani skontaktować się w następujący sposób: 

a) Telefonicznie +48 32 428 38 20 

b) Pocztą elektroniczną comef@comef.com.pl 

c) Faksem  +48 32 428 38 30 

d) Osobiście i listownie pod adresem:  

COMEF Sp. z o.o. sp.k. ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice 

Comef Sp. z o.o. sp.k. przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach: 

1/ w celu wykonania zawartej z Panem/Panią lub Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą 

umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. wykonanie umowy);  

2/w celu przedstawiania Pani/Panu ofert, zaproszeń na targi i innego rodzaju wydarzenia 

handlowe, naukowe lub badawcze (na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 

a RODO).  

3/ w celu wykonania ciążących na COMEF obowiązków prawnych (księgowość, reklamacje, 

dochodzenie roszczeń - – art. 6 ust.1 c RODO)  

4/w celu dochodzenia roszczeń, obrony przed nimi (tzw. prawnie uzasadniony interes 

administratora danych – art. 6 ust.1  lit. f RODO);  

Okres przechowywania danych: 

1/ przez czas niezbędny do wykonania zawartych umów; wliczając w to okresy gwarancji i 

rękojmi;  

2/ przez czas niezbędny w celu wykonania ciążących na nas obowiązków, w przypadku objętym 

art. 6 ust. 1 c RODO; 

3/ przez czas, w którym COMEF może ponieść konsekwencje niewykonania danego obowiązku 

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

Podanie danych osobowych 

Podanie nam danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych 

osobowych może skutkować niemożnością zawarcia lub wykonania umowy, lub utrudnieniami 

w jej wykonaniu.  

 



 
 

 

 

Komu przekazujemy dane: 

1/ podmiotowi obsługującemu nasze systemy informatyczne;  

2/podmiotowi prowadzącemu naszą księgowość;  

3/podmiotom świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną, usługi doradcze, usługi 

windykacyjne; kurierskie; spedytorskie; agencjom celnym;  

4/COMEF sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice jako 

komplementariuszowi (wspólnikowi) spółki komandytowej i jego organom i pracownikom, w 

zakresie niezbędnym do funkcjonowania spółki komandytowej;  

 

Państwa dane mogą być również przekazywane naszym kontrahentom i dostawcom, 

mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej, 

Norwegia, Liechtenstein, Islandia), do państw takich jak: 

1) USA,  które zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 

przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie 

adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana 

jako dokument nr C(2016) 4176 zapewnia odpowiedni stopień ochrony Twoich danych, 

jeżeli podmiot z USA przystąpił do programu Tarczy-Prywatności UE-USA  

2) Chiny, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony Twoich danych w związku 

z brakiem decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie stwierdzenia odpowiedniego 

stopnia ochrony danych osobowych. 

3) Japonia, która nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony Twoich danych w 

związku z brakiem decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie stwierdzenia 

odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. 

 

Przysługujące Państwu uprawnienia: 

1/ prawo do sprostowania danych; 

2/ prawo do żądania usunięcia danych przetwarzanych bez podstawy prawnej;  

3/ prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji przetwarzania) 

4/ prawo do dostępu do danych (prawo do informacji o przetwarzanych przez nas danych i 

prawo do otrzymania kopii danych); 

5/ prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych 

(marketingu bezpośredniego);  



 
 

 

6/ prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli ich podstawą była zgoda (art. 6 

ust. 1 lit. a RODO), przykładowo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach 

marketingowych;  

7/ w sytuacjach szczególnych, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania danych, jeżeli podstawą ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony 

interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), chyba że wykażemy, że istnienie ważnych prawnie 

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw 

i wolności lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8/ prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora;  

Prawo wniesienia skargi  

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeżeli uważają Państwo, iż zostały naruszone Państwa prawa ochrony danych osobowych.  

 

 Załącznik: 

1. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych 


