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UL. PORTOWA 2 
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych (RODO) z dnia kwietnia 2016r. informujemy, że: 

1. Twoje dane będą przetwarzane przez LELLEK Gliwice sp. z o. o., (adres 
w stopce), będącego Administratorem Danych Osobowych, w celu: 

a. realizacji umowy kupna/sprzedaży,  wykonania umowy  
lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. 

kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, 
ustalenia terminu odbioru pojazdu lub wykonania usługi, 
odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 

lit. b RODO);  

b. marketingu produktów i usług na podstawie uzyskanej zgody 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

c. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy: 

d. zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń; 

e. weryfikacji wiarygodności kredytowej; 
f. weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania 

terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy; 
g. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług  

za pośrednictwem poczty. 

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Pana 

Artura Góreckiego. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych 

możesz kierować na e-mail: iod@lellek.com.pl lub adres siedziby 
wskazany w ust. 1). 

3. Odbiorcami Twoich danych będą dostawcy usług, którym powierzamy 

Twoje dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych. 

4. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych do państw 
trzecich ani organizacji międzynarodowych.  

5. Nie dokonujemy profilowania Twoich danych osobowych. 

6. Twoje dane będą przechowywane przez Administratora przez okres  

nie dłuższy niż wymagają tego przepisy prawa lub do czasu cofnięcia 
wcześniej udzielonej przez Ciebie zgody. 

7. Masz prawo do otrzymania kopii przekazanych danych oraz informację  
o miejscu udostępnienia danych.  

8. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu,  
a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku,  
gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody masz 

prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzania 
powyższych danych. 

9. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (PUODO) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia 

przetwarzania  Twoich danych niezgodnego z prawem. 
10. Podanie przez Ciebie swoich danych jest dobrowolne, aczkolwiek  

ich brak uniemożliwi realizację powyższych celów oraz kontakt z Tobą. 
 

mailto:iod@lellek.com.pl


  

 

  
LELLEK KATOWICE SP. Z O. O. 
ODDZIAŁ W KATOWICACH 
UL. T. KOŚCIUSZKI 328 
40-608 KATOWICE 

NIP: 754-319-54-19 
KRS: 0000941968 
 
 

+48 801 535 535  WWW.LELLEK.PL 
INFO@LELLEK.COM.PL 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych (RODO) z dnia kwietnia 2016r. informujemy, że: 

1. Twoje dane będą przetwarzane przez LELLEK Katowice sp. z o. o. (adres 
w stopce), będącego Administratorem Danych Osobowych, w celu: 

a. realizacji umowy kupna/sprzedaży,  wykonania umowy  

lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. 
kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, 

ustalenia terminu odbioru pojazdu lub wykonania usługi, 

odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 
lit. b RODO);  

b. marketingu produktów i usług na podstawie uzyskanej zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
c. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy: 
d. zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń; 
e. weryfikacji wiarygodności kredytowej; 

f. weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania 

terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy; 

g. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług  
za pośrednictwem poczty. 

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Pana 

Artura Góreckiego. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych 

możesz kierować na e-mail: iod@lellek.com.pl lub adres siedziby 

wskazany w ust. 1). 

3. Odbiorcami Twoich danych będą dostawcy usług, którym powierzamy 
Twoje dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 
4. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych do państw 

trzecich ani organizacji międzynarodowych.  

5. Nie dokonujemy profilowania Twoich danych osobowych. 
6. Twoje dane będą przechowywane przez Administratora przez okres  

nie dłuższy niż wymagają tego przepisy prawa lub do czasu cofnięcia 

wcześniej udzielonej przez Ciebie zgody. 

7. Masz prawo do otrzymania kopii przekazanych danych oraz informację  
o miejscu udostępnienia danych.  

8. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu,  
a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku,  

gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody masz 

prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzania 
powyższych danych. 

9. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia 

przetwarzania  Twoich danych niezgodnego z prawem. 
10. Podanie przez Ciebie swoich danych jest dobrowolne, aczkolwiek  

ich brak uniemożliwi realizację powyższych celów oraz kontakt z Tobą. 

mailto:iod@lellek.com.pl


  

 

  
LELLEK KOŹLE SP. Z O. O. 
UL. B. CHROBREGO 25 
47-200 KĘDZIERZYN - KOŹLE 

NIP: 749-208-77-88 
KRS: 0000941573 
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych (RODO) z dnia kwietnia 2016r. informujemy, że: 

1. Twoje dane będą przetwarzane przez LELLEK Koźle sp. z o. o., (adres w 
stopce), będącego Administratorem Danych Osobowych, w celu: 

a. realizacji umowy kupna/sprzedaży,  wykonania umowy  
lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. 

kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, 
ustalenia terminu odbioru pojazdu lub wykonania usługi, 
odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 

lit. b RODO);  

b. marketingu produktów i usług na podstawie uzyskanej zgody 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

c. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy: 

d. zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń; 

e. weryfikacji wiarygodności kredytowej; 
f. weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania 

terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy; 
g. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług  

za pośrednictwem poczty. 

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Pana 

Artura Góreckiego. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych 

możesz kierować na e-mail: iod@lellek.com.pl lub adres siedziby 
wskazany w ust. 1). 

3. Odbiorcami Twoich danych będą dostawcy usług, którym powierzamy 

Twoje dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych. 

4. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych do państw 
trzecich ani organizacji międzynarodowych.  

5. Nie dokonujemy profilowania Twoich danych osobowych. 

6. Twoje dane będą przechowywane przez Administratora przez okres  

nie dłuższy niż wymagają tego przepisy prawa lub do czasu cofnięcia 
wcześniej udzielonej przez Ciebie zgody. 

7. Masz prawo do otrzymania kopii przekazanych danych oraz informację  
o miejscu udostępnienia danych.  

8. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu,  
a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku,  
gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody masz 

prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzania 
powyższych danych. 

9. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (PUODO) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia 

przetwarzania  Twoich danych niezgodnego z prawem. 
10. Podanie przez Ciebie swoich danych jest dobrowolne, aczkolwiek  

ich brak uniemożliwi realizację powyższych celów oraz kontakt z Tobą. 
 

mailto:iod@lellek.com.pl


  

 

  
LELLEK SP. Z O. O. 
UL. OPOLSKA 2C 
45-960 OPOLE 

NIP: 991-037-47-36 
KRS: 0000943822 
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Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych (RODO) z dnia kwietnia 2016r. informujemy, że: 
1. Twoje dane będą przetwarzane przez LELLEK sp. z o. o., (adres  

w stopce), będącego Administratorem Danych Osobowych, w celu: 

a. realizacji umowy kupna/sprzedaży,  wykonania umowy  
lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. 

kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, 

ustalenia terminu odbioru pojazdu lub wykonania usługi, 
odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 
lit. b RODO);  

b. marketingu produktów i usług na podstawie uzyskanej zgody 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

c. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy: 

d. zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń; 

e. weryfikacji wiarygodności kredytowej; 
f. weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania 

terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy; 

g. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług  

za pośrednictwem poczty. 
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Pana 

Artura Góreckiego. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych 

możesz kierować na e-mail: iod@lellek.com.pl lub adres siedziby 

wskazany w ust. 1). 
3. Odbiorcami Twoich danych będą dostawcy usług, którym powierzamy 

Twoje dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych. 

4. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych do państw 

trzecich ani organizacji międzynarodowych.  
5. Nie dokonujemy profilowania Twoich danych osobowych. 
6. Twoje dane będą przechowywane przez Administratora przez okres  

nie dłuższy niż wymagają tego przepisy prawa lub do czasu cofnięcia 

wcześniej udzielonej przez Ciebie zgody. 

7. Masz prawo do otrzymania kopii przekazanych danych oraz informację  

o miejscu udostępnienia danych.  
8. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu,  

a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku,  

gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody masz 
prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzania 
powyższych danych. 

9. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (PUODO) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia 
przetwarzania  Twoich danych niezgodnego z prawem. 

10. Podanie przez Ciebie swoich danych jest dobrowolne, aczkolwiek  
ich brak uniemożliwi realizację powyższych celów oraz kontakt z Tobą. 

mailto:iod@lellek.com.pl

