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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z pozyskiwaniem ofert handlowych 

Realizując wymogi Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
zwanego dalej „RODO” oraz w trosce o zapewnienie przejrzystości zasad przetwarzania Państwa danych poniżej 
przedstawiamy informacje o tym jak  przetwarzane są dane osobowe w związku z pozyskiwaniem ofert handlowych. 
 

1. Administrator danych osobowych 

Współadministratorami danych osobowych są The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o. o. (adres siedziby: ul. Rolna 6, 

Sady k. Poznania, 62-080 Tarnowo Podgórne) oraz Lajkonik Snacks Sp. z o.o. (adres siedziby: ul. Piłsudskiego 1, 23-050 

Skawina).  

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez współadministratorów w celu korzystania z ofert handlowych. Podstawą 

prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes współadministratorów polegający na możliwości 

korzystania z ofert handlowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

W celach wskazanych w pkt 2 mogą być przetwarzane następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne 
(np. imię, nazwisko, stanowisko, nazwa działalności gospodarczej, NIP, REGON) i dane kontaktowe (np. adres 
działalności, nr telefonu, adres e-mail). 

 
4. Zasady gromadzenia danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Pozyskiwane dane co do zasady pochodzą od osób, których one dotyczą. 
Dane mogą być pozyskiwane również z zewnętrznych źródeł informacji jak np. publiczne rejestry i strony internetowe. 
Dane osób odpowiedzialnych za oferty handlowe mogą być pozyskiwane od ich pracodawców oraz współpracowników.  

5. Odbiorcy danych osobowych 

Dostęp do danych osobowych mogą mieć: 1) upoważnieni pracownicy współadministratorów, 2) usługodawcy, którym 

w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla 

współadministratorów, w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne - jednak tylko w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. 

6. Transfer Danych Osobowych do państw trzecich (państw spoza EOG) 

W związku z korzystaniem z globalnych rozwiązań informatyczny (w szczególności usług Google) dostęp do danych 

osobowych mogą mieć podmioty współpracujące ze współadministratorami mające swoją siedzibę poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym w państwach wobec których brak jest stwierdzenia przez Komisję Europejską 

odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W przypadku transferu danych osobowych do odbiorców w tych 

państwach trzecich, stosowane są wobec transferowanych danych odpowiednie środki zabezpieczające np. w postaci 

zatwierdzonych przez Komisje Europejską standardowych klauzul umownych. W celu uzyskania dostępu do informacji 

o stosowanych zabezpieczeniach w przypadku transferu danych poza EOG należy kontaktować się ze 

współadministratorami na wskazany poniżej adres e-mail. 

7. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 lata od pozyskania oferty handlowej.  

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw: 
1) prawa do żądania dostępu lub sprostowania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 i 16 RODO), 
2) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 

RODO, 
3) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), 
4) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych z przyczyn związanych 

z jej szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO). 

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. Punkt kontaktowy 
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Współadministratorzy w drodze porozumienia ustalili zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania 

obowiązków wynikających z RODO. Zasadnicza treści tych uzgodnień jest dostępna poprzez punkt kontaktowy. W 

sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te 

dane dotyczą można kontaktować się z każdym ze współadministratorów kierując korespondencję na adres siedziby 

spółki lub adres poczty elektronicznej (daneosobowe.lorenz@lbsnacks.pl i daneosobowe.lajkonik@lajkonik.com) lub z 

wyznaczonym przez współadministratorów inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@lbsnacks.pl.  
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