
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DLA KLIENTÓW SERWISU INTERNETOWEGO 
GMINNEJ SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA W PABIANICACH 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że
Administratorem danych osobowych klientów i osób odwiedzających serwis internetowy
„gspabianice.pl”  jest  Gminna  Spółdzielnia  „Samopomoc  Chłopska”  w  Pabianicach  z
siedzibą przy ul. Torowej 25, 95-200 Pabianice, nr KRS 0000071044. 
Z Administratorem można się  skontaktować pod nr  telefonu (042)215-38-51 lub pod
adresem e-mail: rodo@gspabianice.pl.
Jeśli  uznacie  Państwo,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  obowiązujące
przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
W-wa),  z  tym,  że  prawo  wniesienia  skargi  dotyczy  wyłącznie  zgodności  z  prawem
przetwarzania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji
wskazanych celów przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest
zgoda, jej brak uniemożliwi nam realizację celu, którego zgoda dotyczy. Zgoda może być
w  każdej  chwili  cofnięta,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem przetwarzania  danych
osobowych, dokonywanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 
Każda osoba, której dane przetwarzane są w serwisie internetowym „gspabianice.pl”, ma
prawo między innymi do: 

a dostępu do treści swoich danych, 
b sprostowania treści swoich danych, 
c ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
d prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania Państwa danych,
e usunięcia  danych  (ograniczone  w  przypadku  zaistnienia  obowiązku  prawnego

wymagającego dalszego ich przetwarzania), 
f prawo do przenoszenia swoich danych. 

realizowane na zasadach określonych w RODO. 

Kategorie przetwarzanych danych to: 
 Imię  i  nazwisko,  adres  zamieszkania,  adres  e-mail,  nr  telefonu  -  dla  osób

fizycznych
 Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu oraz nazwa firmy i

nr NIP – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Ponadto:

 nr  PESEL  dla  osób  zwolnionych  z  płacenia  podatku  akcyzowego  na  wyroby
węglowe;

 nazwa użytkownika dla osób kontaktujących się poprzez media społecznościowe.

W  trakcie  przetwarzania  danych  osobowych  nie  dochodzi  do  zautomatyzowanego
podejmowania decyzji. Oznacza to, że żadne decyzje wobec Państwa, nie będą zapadać
wyłącznie automatycznie. Dane nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowej. 
Administrator  może  dokonywać profilowania,  dla  określenia  zainteresowania  i  potrzeb
Klienta  w  zakresie  rodzaju  oferowanych  produktów  i  usług.  Na  podstawie  profilu
Administrator będzie dopasowywać informacje do preferencji Klienta w zakresie tematyki
wysyłanych treści i materiałów promocyjnych oraz rodzaju produktów dla udoskonalenia
swoich  usług.  Profilowanie  obejmie  dane  w  zakresie  imienia  i  nazwiska  oraz  rodzaju
zakupionego produktu, jak również w przypadku rolników - informacje dotyczące areału



uprawianej  ziemi  i  rodzajów  upraw.  Profilowanie  nie  będzie  wywoływać  skutków
prawnych dla Klienta.



Cel przetwarzania
danych

Podstawa prawna
przetwarzania danych

Okres przechowywania
danych w określonym

celu
Rejestracji Użytkownika oraz 
świadczenie usług drogą 
elektroniczną w zakresie 
obsługi Kont Użytkowników 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
(zawarcie i wykonanie umowy)

Do momentu zakończenia 
świadczenia usługi

Realizacja i dostawa 
zamówienia złożonego w 
serwisie internetowym 
„gspabianice.pl” oraz kontakt 
w ramach realizacji 
zamówienia

art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO 
(zawarcie i wykonanie umowy 
oraz wypełnienie obowiązku 
prawnego)

Do momentu zakończenia 
świadczenia usługi

Obsługa reklamacji, w tym 
rozwiązywanie problemów 
technicznych

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
(prawnie uzasadniony interes 
Administratora)

Do momentu zakończenia 
obsługi reklamacji lub 
rozwiązania zgłoszonego 
problemu

Archiwizacja w celu 
dochodzenia ewentualnych 
roszczeń i obrony przed 
roszczeniami, w tym 
windykacja należności, 
prowadzenie postępowań 
sądowych, 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
(prawnie uzasadniony interes 
Administratora)

Do ostatniego dnia roku 
kalendarzowego 
następującego po upływie 5 
lat od momentu zakończenia 
świadczenia usługi

Realizacja obowiązków 
ustawowych wynikających z 
przepisów o podatku 
akcyzowym 

art. 6 ust.1 lit. c RODO w 
związku ustawą o podatku 
akcyzowym (wykonanie 
obowiązku prawnego)

5 lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym 
upłynął termin płatności 
podatku

Wysyłanie newslettera Art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
(zgoda)

Do momentu wycofania 
zgody

Udzielanie odpowiedzi na 
otrzymaną korespondencję e-
mail lub na kontakt 
telefoniczny lub kontakt w 
mediach społecznościowych

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
(prawnie uzasadniony interes 
Administratora)

Do momentu zakończenia 
obsługi lub rozwiązania 
zgłoszonego problemu

Marketing bezpośredni usług i 
produktów

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
(prawnie uzasadniony interes 
Administratora, polegający na 
ochronie jego praw)

Do momentu wyrażenia 
sprzeciwu przez osobę której 
dane dotyczą

Realizacja obowiązków 
ustawowych wynikających z 
przepisów podatkowych i 
rachunkowych

art. 6 ust.1 lit. c RODO w 
związku z obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie 
rachunkowości oraz regulacji 
podatkowych (wykonanie 
obowiązku prawnego)

5 lat od początku roku 
następującego po roku 
obrotowym, w którym 
dokonana została transakcja

Obsługa i rozliczanie płatności 
dokonywanych przez klientów

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
(prawnie uzasadniony interes 
Administratora, polegający na 
ochronie jego praw)

5 lat od początku roku 
następującego po roku 
obrotowym, w którym 
dokonana została transakcja

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa lub podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych
na  podstawie  pisemnej  umowy (m.in.  obsługa  prawna,  pocztowa,  audyt  zewnętrzny,
obsługa  informatyczna  oraz  serwis  urządzeń).  Dane  mogą  być  udostępniane  również
bankowi  świadczącemu  usługi  bankowości  elektronicznej  oraz  organom  spółdzielni,
lustratorowi, biegłemu rewidentowi, Krajowemu Związkowi Rewizyjnemu w W-wie. 


