
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC KLIENTÓW 
 

Państwa dane osobowe zostały przez nas zebrane w związku z nawiązaniem z Państwem kontaktów handlowych, 
albo bezpośrednio od Państwa, albo z ogólnodostępnych krajowych baz m. in. z Centralnej  Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, określonej w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018, poz. 647). . 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest: MANULI EKOBAL SP. Z O. O. z siedzibą w Bielanach 
Wrocławskich gmina Kobierzyce, 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna 1, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 
0000021830, NIP: 5272349015, REGON: 017334512, BDO 000057152, z kapitałem zakładowym w kwocie: 
1.550.000,00 PLN,  (dalej: Manuli Ekobal). 
 
Administrator w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w celu zapewnienie jak najwyższych standardów 
w zakresie ochrony danych osobowych powołał Inspektorem Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 
pod adresem email: rodo@manuliekobal.pl lub na adres siedziby Manuli Ekobal z dopiskiem „Inspektor Ochrony 
Danych”.  
 
Manuli Ekobal przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:  

 do wykonania umowy, zawartej przez Manuli Ekobal z osobą, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 
1 lit. b RODO);  

 do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez 
stronę trzecią, w tym zwłaszcza, do dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i 
windykacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;  

 w celu oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług, będącego realizacją naszego 
prawnie uzasadnionego w tym zakresie interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 w celu nawiązania relacji handlowych z Państwem lub firmą, w imieniu której Państwo działają lub w 
której pracują / z którą współpracują, w tym w celu prowadzenia korespondencji handlowej, 
negocjowania i zawarcia stosownych umów z firmą, w imieniu której Państwo działają lub w której 
pracują / z którą współpracują, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym  zakresie 
interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

 w celu informowania Państwa o ofertach i działalności Manuli Ekobal, jak również o  organizowanych 
przez nich wydarzeniach (podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 
lit. c RODO), w tym zwłaszcza: obowiązku prawnego, obejmującego prowadzenie sprzedaży towarów i 
usług w sposób zgodny z wymaganiami prawa podatkowego i prawa o rachunkowości, w tym zwłaszcza, 
obowiązku zachowanie tzw. należytej staranności podatkowej, wymaganej przepisami prawa 
podatkowego, oraz szczególnymi wytycznymi Ministerstwa Finansów, takimi jak: „Metodyka w zakresie 
oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”, 
opublikowana przez Ministerstwo Finansów w dniu 25.04.2018 roku pod adresem: 
https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=2eba55c3-cba9-4f1d-aa36-
684f76b2d561&groupId=764034, oraz metodyka „Bezpieczna transakcja - należyta staranność”, 
opublikowana przez Ministerstwo Finansów pod adresem:  
https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/bezpieczna-transakcja/nalezyta-starannosc,  
 



 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne i wynika z określonych powyżej celów 
przetwarzania, tj.:  

 w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych przez Manuli Ekobal lub realizacji złożonego 
zamówienia, jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z 
tych umów, Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą pojawić się roszczenia 
wynikające z takich umów, tj. przez okres do dziesięciu lat od daty powstania stosunku umownego., 

 dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w sposób zgodny 
wymaganiami prawa podatkowego i prawa o rachunkowości, w tym zwłaszcza, obowiązku zachowania 
tzw. należytej staranności podatkowej, wymaganej przepisami prawa podatkowego, oraz opisanych 
wyżej, szczególnymi wytycznymi Ministerstwa Finansów, przez okres pięciu lat od końca roku, w którym 
dany stosunek umowny uległ zakończeniu, 
 

 dla celów marketingu bezpośredniego przetwarzane mogą być do czasu zgłoszenia przez Państwa 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej wskazanym celu lub ustalenia, że dane te się 
zdezaktualizowały.  

 
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym kategoriom odbiorców:  

1. podmiotom współpracującym z Manuli Ekobal: podmiotom wspierającym Manuli Ekobal w prowadzeniu 
działalności gospodarczej , podmiotom zajmującą się obsługą IT Manuli Ekoba, podmiotom 
obsługującym Manuli Ekobal pod względem prawnym, podmiotom wspierającym Manuli Ekobal w 
zakresie utrzymania systemu ochrony danych osobowych.  

2. podmiotom, którym Manuli Ekobal ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie 
danych osobowych m. in. Urząd skarbowy, Sądy powszechne. 

Aktualna lista odbiorców jest dostępna pod adresem mailowym: rodo@manuliekobal.pl 
 
Manuli Ekobal nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich. 
 
W związku z uprawnieniami jakie nadają Państwu nowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych mają 
Państwo prawo do:  

 dostępu do swoich danych osobowych, 
 sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych 
 usunięcia danych osobowych, 
 ograniczenia przetwarzania danych, 
 przeniesienia danych osobowych, 

 
Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
W celu skorzystania z powyższych uprawnień prosimy o kontakt pod mailem: rodo@manuliekobal.pl 
Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają 
Państwa, że Manuli Ekobal przetwarza Państwa dane osobowe z naruszeniem obowiązujących przepisów 


