
Informacje dla przedsiębiorców – potencjalnych klientów ARBOEKO s.r.o. 
w sprawie ochrony ich danych osobowych, ich przetwarzanie i z tym związanymi 

prawami zgodnie z RODO 
 
Spółka ARBOEKO s.r.o., REGON (IČO): 27926826, z siedzibą: Bedřicha Smetany 230, Obříství 
(dalej również jako „ARBOEKO“), w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 (dalej również jako „Rozporządzenie“), znane pod skrótem „RODO“ w szczególności, 
w związku z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z niniejszego rozporządzenia, chcielibyśmy 
poinformować o następujących kwestiach: 
 
A. 
Spółka ARBOEKO s.r.o. przetwarza dane osobowe o swych potencjalnych klientach – partnerach 
biznesowych, uzyskane wyłącznie ze źródeł publicznych (ich reklama) lub podczas osobistego 
spotkania, i to tylko w tym zakresie:    
a) imię i nazwisko, 
b) nazwa firmy, pod którą osoba fizyczna prowadzi działalność, to znaczy imię i nazwisko z 
ewentualnym dodatkiem (np. Jan Nowak – OGRODNICTWO PRZY LESIE), 
c) adres miejsca prowadzenia działalności lub, w stosownych przypadkach, adres zakładu/magazynu/ 
sklepu itp. 
d) kontaktowy numer telefonu dla firmy, 
e) kontaktowy adres e-mail firmy, 
f) ewentualny link na www strony. 
 
B. 
Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest interes ARBOEKO w pozyskiwaniu 
nowych partnerów biznesowych do prowadzenia swej działalności gospodarczej. 
 
ARBOEKO nie ma osobę powierzoną ds. ochrony danych, na podstawie wyłączenia przewidzianego 
w Rozporządzeniu dla średnich przedsiębiorstw. Z ewentualnymi pytaniami można skontaktować się z 
dowolnym pracownikiem działu sprzedaży. 
 
C. 
ARBOEKO nie będzie nikomu ujawniać (sprzedawać) danych osobowych. 
 
ARBOEKO wykorzysta dane osobowe do nawiązania relacji biznesowych, zwłaszcza poprzez 
przesłanie oferty produktów, cenników i czasopism, zaproszeń na wystawy i wydarzenia towarzyskie. 
Jeśli ktoś powie, że nie chce otrzymywać takie materiały, ARBOEKO natychmiast zakończy takie 
przesyłanie. Ponadto, jeśli relacje biznesowe nie zostaną nawiązane, dane osobowe zostaną usunięte 
najpóźniej za jeden rok. 
 
ARBOEKO nigdy nie podejmie automatycznych decyzji (w tym profilowania) dotyczących 
wykorzystania danych osobowych. 
 
D. 
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do: 
a) informacji, jakie konkretne dane osobowe o niej ARBOEKO przetwarza, 
b) korekty danych osobowych, jeśli są niedokładne lub zmienione, 
c) złożenia skargi do PUODO przeciwko przetwarzaniu ich danych osobowych, 
d) zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 


