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KLAUZULA INFORMACYJNA  

DLA ODBIORCÓW ŻYCZEŃ ŚWIĄTECZNYCH W RELACJACH B2B 
 

I. Wytyczne: 
1. Proponujemy spełnić obowiązek informacyjne w sposób warstwowy, za pomocą: 

a. skróconej klauzuli informacyjnej, którą podajemy na kartce z życzeniami świątecznymi, 

oraz 

b. pełnej klauzuli  informacyjnej, do której odsyłamy w treści skróconej klauzuli informacyjnej. 

2. Skopiuj treść pełnej klauzuli informacyjnej do nowego dokumentu i: 

a. dostosuj fragmenty zaznaczone kolorem żółtym. 

b. usuń lub zachowaj informacje oznaczone kolorem niebieskim o Inspektorze Ochrony Danych – 

w zależności od tego, czy Twoja organizacja powołała osobę na taką funkcję. 

3. Udostępnij pełną klauzulę informacyjną na firmowej stronie internetowej. 

4. W skróconej klauzuli informacyjną dostosuj fragmenty zaznaczone kolorem żółtym do kartki z 

życzeniami. W wersji: 

a. elektronicznej – zachowaj słowo „tutaj” i podlinkuj do niego pełną klauzulę informacyjną, 

b. papierowej – zachowaj treść „pod adresem: www.abc.pl/klauzula_RODO” i podaj 

odpowiedni adres strony internetowej, na której zamieściłeś pełną klauzulę informacyjną. 

5. Zamieść skróconą klauzulę informacyjną na kartce z życzeniami. 

 

II. Skrócona klauzula informacyjna: 

 
---------------------------------------początek--------------------------------------- 

 

Wysyłamy do Ciebie życzenia świąteczne, ponieważ zależy nam na utrzymaniu dobrych relacji z naszymi 

kontrahentami. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych 

osobowych znajdziesz tutaj/pod adresem: www.abc.pl/klauzula_RODO. 

 
---------------------------------------koniec--------------------------------------- 

 

 

III. Pełna klauzula informacyjna: 

 
---------------------------------------początek--------------------------------------- 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Administrator danych i dane kontaktowe 

Administratorem Twoich danych osobowych jest ABC Sp. z o.o. z siedzibą w XXX przy ul. XXX Y. Można 

skontaktować się z nami telefonicznie: +48 XX XXX XXX XXX lub drogą elektroniczną: info@abc.pl. 

 

Inspektor ochrony danych 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich 

przetwarzaniem prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: dpo@abc.pl. 

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania 

Wysyłamy do Ciebie życzenia świąteczne, ponieważ zależy nam na utrzymaniu dobrych relacji z naszymi 

kontrahentami i kontynuowaniu współpracy przynoszącej wzajemne korzyści. Podstawą prawną przetwarzania 

Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów. 

 

Okres przechowywania danych osobowych 

Twoje dane osobowe przechowujemy do momentu zakończenia współpracy lub wniesienia sprzeciwu wobec 

dalszego ich przetwarzania. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu 

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. 

 

Odbiory danych osobowych  
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Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub dostawcom naszej poczty 

elektronicznej.  

 

Twoje prawa 

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

---------------------------------------koniec--------------------------------------- 

 


