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Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobo-
wych (RODO) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych dotyczących klientów 
oraz dostawców przez Listemann Group 
 
Zaufanie jest ważne, zwłaszcza jeśli chodzi o Państwa dane. Z dlatego uważamy, że naszym 
obowiązkiem jest zbieranie tylko tych danych, które są absolutnie niezbędne, zarządzanie nimi 
z należytą starannością i ochrona ich przed niewłaściwym wykorzystaniem.  
 
Listemann Group (Listemann AG, Listemann Technology AG i Listemann Polska Sp. z o.o.) 
ściśle przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych podczas gromadzenia i prze-
twarzania danych. 
 
Poniżej znajdą Państwo informacje na temat przetwarzania Państwa danych oraz przysługu-
jących Państwu praw:  
 
 
1) Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych 
Listemann Group 
Pan Marko Burtscher. 
Ober Au 38, LI-9487 Bendern. 
Telefon: +423 375 90 17 
Adres e-mail: m.burtscher@listemann.com 
 
 
2) Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, jak również rodzaj i cel oraz ich wyko-
rzystania 
 
a) Dane dostawców 
Grupa Listemann zbiera następujące dane swoich dostawców: 

• Pozdrowienia, imię, nazwisko 

• Adres 

• Adres e-mail 

• Numer telefonu (stacjonarnego i/lub komórkowego) 

• Dane księgowe 

• Korespondencja 
Dane te są gromadzone w celu zapewnienia prawidłowej i sprawnej realizacji zamówień. 
 
b) Dane klientów 
Grupa Listemann zbiera następujące  dane swoich klientów: 

• Pozdrowienia, imię, nazwisko 

• Adres 

• Adres e-mail 

• Numer telefonu (stacjonarnego i/lub komórkowego) 

• Dane księgowe 

• Korespondencja 
Dane te są gromadzone w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia i sprawnej ob-
sługi klienta. 
 
c) Podstawa prawna 
Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO:  
- Litera b RODO: Przetwarzanie danych opiera się na umowie lub wdrażaniu środków  
   przedumownych na wniosek zainteresowanej osoby; 
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- Litera c RODO: Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wypełnienie obowiązku  
    prawnego; 

- Litera f. RODO: Przetwarzanie danych jest konieczne dla zabezpieczenia słusznych  

   interesów (prawidłowe przetwarzanie zamówień i sprawna obsługa klienta)  

   odpowiedzialnej strony 

d) Przywilej grupowy 
Państwa dane osobowe mogą być wymieniane między spółkami Grupy Listemann w ramach 
tzw. przywileju małej grupy (Preambuła RODO motyw 48). 
Przeniesienie ogranicza się do wewnątrzgrupowych celów administracyjnych i opiera się na 
uzasadnionych interesach osoby odpowiedzialnej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) ustawy RODO, 
w szczególności na centralnym sekretariacie, jak również na scentralizowanym systemie prze-
twarzania zamówień publicznych. 
Nie stosuje się dalszego przekazywania danych w ramach grupy. 
 
3) Czas przechowywania danych osobowych 
Państwa dane będą przechowywane po ich zebraniu przez firmę Listemann AG tak długo, jak 
jest to konieczne do realizacji poszczególnych zadań (por. nr 2) zgodnie z ustawowymi okre-
sami przechowywania danych zgodnie z obowiązującym prawem, jak również w celu zagwa-
rantowania sprawnej realizacji zamówienia i tym samym zabezpieczenia Państwa praw. 
 
4) Przysługujące prawa 
Zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych osobowych macie Państwo prawo 
do: 
(i) uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach zgromadzonych danych osobo-
wych, kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym 
okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub sprze-
ciwu, prawa do odwołania, pochodzeniu Państwa danych, jeśli nie zostały one od nas zebrane, 
oraz istnieniu zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w 
stosownych przypadkach, istotnych informacji o ich szczegółach,  
(ii) żądania sprostowania, integracji lub usunięcia danych osobowych, które są niedokładne 
lub nie są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, 
(iii) wymagania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,  
(iv) w pewnych okolicznościach, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych lub cofnąć 
wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie, 
(v) otrzymywania wszelkich danych osobowych, które zostały nam przekazane w ustruktury-
zowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub żądania 
przekazania ich innej odpowiedzialnej stronie, 
(vi) znać tożsamość osób trzecich, którym przekazywane są Państwa dane osobowe; oraz  
(vii) składania skarg do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych. 
 
5) prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku stosowania art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
 
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgod-
nie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu 
Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, jeżeli istnieją ku temu powody wynika-
jące z Państwa szczególnej sytuacji. 
 
Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, prosimy o poinformowanie 
nas o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres m.burtscher@liste-
mann.com . 
 
Bendern, czerwiec 2019 r. 


