
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KALLA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy 

ulicy Kościuszki 141-143 (dalej: „Administrator”).  

 
Dane kontaktowe Administratora: tel. +48 32 257 11 09, info@kalla.pl 

 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora  na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b) RODO w celu podejmowania działań przed zawarciem umowy, a następnie w celu 

realizacji umowy. 

 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora także  na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z wypełnianiem przez Administratora nałożonych na niego 

obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w kwestiach 

rachunkowych i podatkowych (m.in. ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych/prawnych, innych ustaw podatkowych) 

 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora również na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora, to jest w celach:  

a) dochodzenia należności, 

b) kontaktu, 

c) oceny świadczonych usług 

 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy. Niepodanie 

danych osobowych  skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania 

umowy, a po jej zakończeniu  przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa w związku 

z realizacją obowiązków prawnych. 

 

Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą podmiotom, z usług których Administrator korzysta przy 

przetwarzaniu danych, tj.: firmom kurierskim, księgowym, IT, szkoleniowym, świadczącym usługi 

hotelarskie, obsłudze prawnej, obsłudze bhp, podwykonawcom, których usługi wiążą się z 

przekazaniem im danych osobowych, bankom (w zakresie realizacji płatności), a także firmom 

windykacyjnym (w razie potrzeby dochodzenia należności).  

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do 

przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).  Prawo 

sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, 

w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. 

przetwarzanie przez Administratora danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów.  

 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego  organu nadzorczego), gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 


