
Klauzula na formularzu kontaktowym 
na stronie internetowej 

 
 
 
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym 
formularzu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE) przez PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Bonifraterska 17, które zostaną użyte jedynie w celu realizacji tego zapytania. 

 

Administrator danych osobowych. 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Bonifraterska 17. 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 

b) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: http://www.phoenix-chemicals.com/kontakt/ 

c) telefonicznie: +48 22 58 14 760 

d) e-mailem na adres: office@phoenix-chemicals.com. 

 

Cele i podstawy przetwarzania. 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji tego zapytania na podstawie Państwa zgody 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO1. 

Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z 

przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT. 

Okres przechowywania danych. 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwo 

pytanie. 

Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych;  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00 - 193 Warszawa).  

 
1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań. 
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