
Niniejszym oświadczam, że: 
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gerpol sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96 00-807 
Warszawa, NIP: 568-15-45-334 (Administrator) moich danych osobowych w celu 
skontaktowania się ze mną i przedstawienia mi oferty dostawy paliwa. Jestem 
świadomy, iż na tej podstawie Administrator będzie mógł skontaktować się ze mną w 
celu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, uzupełnienia ww. danych i/lub 
zaproponowania warunków dostawy paliwa. 

	
Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Gerpol sp. z o.o. (Al. Jerozolimskie 
96 00-807 Warszawa), NIP: 568-15-45-334, e-mail: kontakt@gerpol.info 
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (dalej Inspektor) administratora jest 
Wojciech Ostrowski, Wojciech.ostrowski@gerpol.info  
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
- przedstawienia mi oferty dostawy paliwa na podstawie mojej zgody wyrażonej 
powyżej (podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO), a okres przetwarzania 
danych we wskazanym celu wynosił będzie 5 lat od daty ich przekazania 
- niezbędnych do wykonania umowy, której jestem stroną, lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 
ust.1 lit. b RODO), a okres przetwarzania danych we wskazanym celu wynosił będzie 
5 lat od daty ich przekazania 
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i będą przetwarzane 
przez okres wymagany przepisami prawa (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. c RODO). 
Obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora jest w szczególności 
obowiązek rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji – okres 
przetwarzania danych w tym przypadku wynosi 5 lat od daty incydentu. 
- ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora 
(podstawa prawna - art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest konieczność 
przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych (okres przetwarzania 5 lat od 
daty realizacji czynności), windykacji należności, realizacji zajęć wierzytelności 
(okres przetwarzania 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należność 
powstała) 
4. odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi 
hostingowe i informatyczne na rzecz Administratora 
5. na podstawie art. 15 – 21 RODO posiadam prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu. 
6. na podstawie art. 77 prawo do wniesienia skargi do właściwego organu 
nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie 
moich danych osobowych narusza przepisy RODO 
7. przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej powyżej zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem 
8. podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, ale jest warunkiem 
skorzystania z usług Administratora, a niepodanie wymaganych danych spowoduje, że 
nie będzie możliwe skorzystanie z usług serwisu www.gerpolpaliwa.pl 


