
- ZOBOWIĄZANlE -  
 

w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 

 Data …………………….....……  r. 
 
Dane firmy (nazwa, adres siedziby, NlP , numer KRS): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Reprezentowanym przez: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
zwany dalej ,,Kontrahentem" 
 
1.   W zakresie niezbędnym dla realizacji umów zawartych pomiędzy Galon Sp. z o. o., z siedzibą w 
 

Chorzowie, przy ul. Działkowej 8, 41-506 Chorzów (dalej , „Galon”), a Kontrahentem, Kontrahent  
 

zobowiązuje się udostępniać Galon dane osobowe osób uczestniczących w procesie realizacji: umowy hurtowej  
 

sprzedaży paliw lub/oraz umowy o świadczenie usług transportowych (dalej „Umowy”), W tym danych  
 

wskazanych przez Kontrahenta osób kontaktowych oraz kierowców. 
 
 
2.   Kontrahent oświadcza, że został poinformowany, iż przekazane dane osobowe mogą być 
 

udostępniane przez Galon jego podwykonawcom oraz innym podmiotom uczestniczącym w procesie  
 

odbioru i dystrybucji paliw (w szczególności bazom paliw oraz agencjom celnym), w zakresie  
 

niezbędnym do realizacji Umów. 
 
 
3.   Kontrahent oświadcza, iż jest zaznajomiony z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
 

dyrektywy 95/46/WE stosownie do art. 12 zobowiązuje się do poinformowania osób uczestniczących  
 

w procesie realizacji Umów wymienionych w ust. 1 o przekazaniu ich danych osobowych do Galon  
 

a także do jej podwykonawców oraz innych podmiotów uczestniczących w procesie odbioru i dystrybucji paliw  
 

(w szczególności bazom paliw oraz agencjom celnym), wyłącznie w celu realizacji tych Umów.  
 

Kontrahent zobowiązuje się do zgromadzenia oświadczeń od wszystkich w/w osób, że otrzymały wymaganą  
 

informację (klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego Zobowiązania).  Galon ma prawo zażądać  
 

wglądu do tych dokumentów. 
 
 
 
 

… … … … … … … … … … … ...… … … … … … … … … … .. 
 
Data, Podpis + pieczęć imienna oraz firmowa   
 
 
 
 
 



- INFORMACJAO PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – 
 
 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest (do wpisania dane Firmy): 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
NlP …………………………………………………………… tel. …………………………………………………………… 
 
 
 
 
Pana/i dane osobowe zostaną przekazane Galon Sp. z o.o., z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Działkowej 8, 41-506 
Chorzów (dalej ,,Galon") oraz innym podmiotom uczestniczącym w procesie odbioru i dystrybucji paliw (w 
szczególności bazom paliw oraz agencjom celnym) wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umów o dostawę 
paliw oraz/lub usług transportowych (dalej ,,Umowy"). Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez Galon i 
udostępnianie w/w podmiotom na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest autoryzacja odbiorów 
paliw i kontrola dostaw paliw wyłącznie w celach realizowania umów. 
 
W zakresie przetwarzania Pana/i danych osobowych w zakresie autoryzacji dostaw na bazach paliw 
administratorem Pana danych jest Galon Sp. z o.o., z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Działkowej 8, 41-506 Chorzów 
(dalej ,,Galon"). 
 
Galon będzie przetwarzać Pana/i dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2076 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 oraz nie 
będzie ich udostępniać innym podmiotom nie uczestniczącym w procesie realizacji Umów, chyba że obowiązek taki 
będzie wynikał z przepisów prawa. 
Pana/i dane osobowe mogą zostać udostępnione na wniosek złożony przez podmioty trzecie (w szczególności 
organy administracji państwowej oraz organy wymiaru sprawiedliwości), uprawnione do uzyskania takiej informacji 
na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępnione podmiotom z państw poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym (Państwa trzecie) na podstawie mechanizmów zapewniających odpowiedni poziom ochrony (w tym 
wdrożonych wiążących reguł korporacyjnych lub podpisanych standardowych klauzulumownych zatwierdzonych 
przez Komisję Europejską). 
Dane osobowe będą przetwarzane przez Galon i udostępniane w/w podmiotom przez okres obowiązywbnia Umów. 
Po zakończeniu okresu obowiązywania Umów Panali dane mogą być przetwarzane o ile Galon będzie miało inną 
podstawę prawną przetwarzania. 
 
W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługuje Panu/i prawo do: 
- żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, 
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych osobowych, 
- przenoszenia danych do innego Administratora danych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Podanie danych jest warunkiem realizacji Umów a ich niepodanie albo wniesienie sprzeciwu uniemożliwi Panu/Pani 
zaangażowanie w ich realizację. 
 
 
Potwierdzam otrzymanie klauzuli informacyjnej. 
 
 
 
.................................................................................................................. 
(Data + Podpis + pieczęć imienna oraz firmowa) 


