
Szanowni Państwo
 

    Na podstawie 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, zwanego dalej „RODO”, PHU STOLARSTWO Szymon Szkudlarz  informuje Państwa, że:

 
 
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : PHU  STOLARSTWO Szymon 

Szkudlarz 
ul. Kaliska 28; 63-430 Odolanów; NIP 622 141 84 22

2.    Z  Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres  :

  PHU STOLARSTWO Szymon Szkudlarz ul.Kaliska 28 63-430 Odolanów 

 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres : okna@szkudlarz.pl

3.    Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6ust. 1 lit. f RODO, tj. w 
oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów  realizowanych przez Administratora;

5.    Pana/Pani dane osobowe  uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej 
realizacji będą przetwarzane w następujących celach: 

               a.  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy:
     -Zawarcie i wykonywanie cz cej nas umowy – przez czas trwania umowy i łą ą
rozlicze  po jej zako czeniu,ń ń
     -Kontaktowania si  z Panem/Pani  w celach zwi zanych z wykonaniem umowy, ę ą ą

za po rednictwem ś    telefonu,  poczty e-mail, poczty tradycyjnej.
                b.  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowi zek prawny:ą
             -Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak np.: wystawianie i

    przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych – przez czas niezbędny do
realizacji tego obowiązku (np.: przepisy podatkowe).

    6.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu 
wymienionego

              w pkt 5, a brak ich podania spowoduje niemożliwość zawarcia lub wykonania 
umowy.    

  7.    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;

  8.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów 
prawa;

  9.    Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej;    

10.    Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym 
zapewnić        

        środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy 
umyślnym zniszczeniem, 

        przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

 



11.   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 
do:

              żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

              żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

              żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

              żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych,

              wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

              przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

              wniesienia skargi do organu nadzorczego.


