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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PRZY FORMULARZU 

KONTAKTOWYM NA STRONIE WWW 
 

I. Ogólne wytyczne: 
1. Wybierz obowiązek informacyjny odpowiedni dla swojej działalności: spółki handlowej lub indywidualnej 

działalności gospodarczej, i dostosuj fragmenty zaznaczone kolorem żółtym. 
2. Usuń informację o Inspektorze Ochrony Danych, jeśli Twoja organizacja go nie powołała. 
3. Umieść obowiązek informacyjny przy każdym formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie www. 
4. Ogranicz zbieranie danych w formularzu do adresu e-mail i treści wiadomości. Usuń zbędne pola, takie jak 

imię, nazwisko, numer telefonu. 
5. Zabezpiecz stronę certyfikatem SSL. 
6. W zakładce kontakt lub innej podaj informacje dotyczące Twojej działalności, takie jak: pełna nazwa, 

numer NIP, adres/siedziba prowadzenia działalności, a dla spółek kapitałowych dodatkowo numer KRS, 
oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki i wysokość kapitału 
zakładowego. Patrz przykład: https://www.liger.pl/index.php?s=6&m=6 

7. Wiadomości otrzymane za pomocą formularza kontaktowego i zebrane dane osobowe wykorzystuj 
wyłączenie w celu udzielenia odpowiedzi i podjęcia działań zgodnie z życzeniem osoby kontaktującej się. 

 
II. Obowiązek informacyjny dla spółek handlowych: 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskiej 1, 01-111 
Warszawa, dalej „my”. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@abc.pl. Będziemy przetwarzać Twoje 
dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane przez Ciebie zapytanie i podjęcia działań zgodnie z Twoim 
życzeniem. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. nasz prawnie 
uzasadnionych interes przejawiający się w prowadzeniu komunikacji z użytkownikami naszej strony internetowej. 
Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych podmiotom przetwarzającym – podmiotom 
zewnętrznym, którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, np. utrzymanie strony internetowej, 
poczty elektronicznej; innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do podjęcie 
działań zgodnie z Twoim życzeniem. 
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi lub 
zakończenia podejmowania działań zgodnie z Twoim życzeniem. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane 
osobowe wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, nie dłużej niż do momentu ich 
przedawnienia. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na wysłane przez 
Ciebie zapytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

III. Obowiązek informacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą: 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Jan Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU Jan 
Nowak, ul. Krakowska 1, 01-111 Warszawa, dalej „my”. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@abc.pl. 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane przez Ciebie zapytanie i podjęcia 
działań zgodnie z Twoim życzeniem. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f 
RODO, tj. nasz prawnie uzasadnionych interes przejawiający się w prowadzeniu komunikacji z użytkownikami naszej 
strony internetowej. Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych podmiotom przetwarzającym – 
podmiotom zewnętrznym, którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, np. utrzymanie strony 
internetowej, poczty elektronicznej; innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do 
podjęcie działań zgodnie z Twoim życzeniem. 
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi lub 
zakończenia podejmowania działań zgodnie z Twoim życzeniem. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane 
osobowe wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, nie dłużej niż do momentu ich 
przedawnienia. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na wysłane przez 
Ciebie zapytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


