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TREŚĆ INFORMACJI WYMAGANEJ ZGODNIE Z ART. 21 ust. 4 RODO 
 
Kierując się treścią art. 21 ust. 4 RODO, a także wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 zawartymi w 
Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679, Grzejemy.pl najpóźniej przy okazji 
pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje ją o prawach, o którym 
mowa w art. 21 ust. 1 i 2 RODO. Poniższa informacja jest przedstawiona jasno i odrębnie od 
wszelkich innych informacji. 
 
Firma Handlowo Usługowa Grzejemy.pl Agnieszka Świadek z siedzibą w Skawinie (dalej 
„Grzejemy.pl”) informuje, że: 
 

1. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją 
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych 
opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO*, w tym profilowania na podstawie tych 
przepisów. W takim wypadku Grzejemy.pl nie wolno już przetwarzać tych danych 
osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 
przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 
2. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, 
masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących 
Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w 
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 
 
 

* Treść art. 6 ust. 1 lit. e) oraz f) RODO jest następująca: 
 

1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim 
zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 
(…) 
 
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi; 
 
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

  


