
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DO UMÓW 

DLA STRON, REPREZENTANTÓW I OSÓB KONTAKTOWYCH 

KONTRAHENTÓW HiPP POLSKA 
 

Zgodnie z odpowiednio art. 13 ust.1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

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

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej: RODO) „HiPP Polska” sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie informuje, że: 

Administratorem danych osobowych jest „HiPP Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-211) 

ul. Giełdowa 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000056644, NIP 5260033068 (dalej "Administrator"  lub „HiPP”).   

 

Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość email, pisemnie na adres 

siedziby podany powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora. Administrator, w celu należytej 

ochrony danych osobowych, wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z 

którą można się skontaktować pod adresem e-mail: odo@hipp.pl albo na adres siedziby HiPP 

(pocztą tradycyjną). 

 
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach oraz na 

następującej podstawie prawnej: 
 

(a) Zawarcia i wykonania umowy (w tym obsługi reklamacji, rozliczenia umowy) której stroną jest 

osoba fizyczna działająca we własnym imieniu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

(b) Zawarcia i wykonania umowy (w tym obsługi reklamacji, rozliczenia umowy) w odniesieniu 

do strony innej niż osoba fizyczna na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora, jakim jest działanie za pośrednictwem osób wskazanych do 

kontaktu/reprezentowania/zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO).  

(c) Realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie  do 

działalności Administratora w tym podatkowych, rachunkowych i innych (na podstawie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

(d) archiwizacji dokumentacji i komunikatów, w tym korespondencji wytworzonych przez 

Administratora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z uwagi na jego prawnie 

uzasadniony interes, jakim jest niezbędność udokumentowania dowodów prowadzonej 

działalności m.in. zgodnie obowiązującymi przepisami oraz wykorzystania archiwizowanego 

materiału w celu dochodzenia, ustalenia czy obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f) RODO); 

 

HiPP może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, funkcja, adres e-

mail, numer telefonu, NIP i REGON firmy, adres prowadzonej działalności i oraz inne dane 

identyfikujące stronę umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio odo osób, których dotyczą 

lub też ze źródeł publicznych (właściwych rejestrów, stron internetowych, itp.) lub zostały podane 

przez osoby wskazane do kontaktu przy zawieraniu umowy.  

 

HiPP będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności 

wykonywanych w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i przez czas jej realizacji. 

Po tym okresie dane osobowe w niezbędnym zakresie będą przechowywane w celach 

archiwizacyjnych.  

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi 

wsparcia jego bieżących działań, np. podmioty świadczące dla nas usługi wsparcia IT, w tym 
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obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, hosting danych i usługi chmurowe, dostawcy 

usług poczty elektronicznej, przewoźnicy, operatorzy pocztowi lub kurierzy, firmy doradcze, z 

którymi współpracujemy, a także spółki z grupy HiPP dla wewnętrznych celów administracyjnych 

oraz właściwe organy państwowe w zakresie bezpośrednio wynikającym z przepisów prawa.  

 

Podanie danych osobowych stanowi jednak warunek zawarcia umowy ze Administratorem. Podanie 

danych strony Umowy w celu realizacji obowiązku prawnego może wynikać z przepisów ustawy 

(np. w celu wystawienia faktury VAT). 

 

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych; prawo do 

ich sprostowania; prawo żądania usunięcia danych osobowych; prawo żądania ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych w celu realizowanym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 

ust 1 lit. f RODO). Powyższe prawa mogą być zrealizowane poprzez wysłanie maila na adres: 

odo@hipp.pl albo na adres siedziby HiPP (pocztą tradycyjną). 

 

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może 

zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.  

 

Niezależnie od powyższego, osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje również prawo 

wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego 

zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W 

Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 
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