Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Od 25.05.2018 stosujemy nowe przepisy o ochronie danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (RODO).
Szanując Państwa prawo do prywatności, przygotowaliśmy zestaw informacji, dzięki którym
dowiedzą się Państwo w jaki sposób i po co przetwarzamy Państwa dane oraz jakie prawa
gwarantują Państwu nowe przepisy.
Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz
w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest MARDOM s.c. Marcin Wysok, Mariusz
Kowalczyk z siedzibą przy ul. Lotniczej 5, 20-322 Lublin, NIP 9462677003, REGON 369012632,
(dalej ,,my”).
Mogą Państwo kontaktować się w zakresie przetwarzanych przez nas danych na e-mail:
biuro@mardomsc.pl, telefonicznie: 81 584 80 46 lub listownie: na adres Administratora.
Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy podane przez Państwo dane osobowe, które zostały uzyskane przy zawarciu
i realizacji zamówienia/umowy w następującym zakresie: imię i nazwisko, nazwę przedsiębiorcy,
adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, numer NIP, numer PESEL, numer telefonu, adres
e-mail oraz dane dotyczące sprzedaży.
Wykorzystujemy je w następujących celach:
a) zawarcie i wykonywanie zamówienia/umowy, rozpatrywanie reklamacji i wystawianie
faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO),
b) wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych (podst. prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO),
c) realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów (podst. prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO),
którymi są:
• kontakt w celach sprzedażowych z dotychczasowymi klientami,
• dokonywanie raportów i statystyk,
• odpowiedź na zapytania (np. o ofertę i innych),
• dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami,
• archiwizacja dokumentów.
Czas przetwarzania danych
Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać:
• przez czas, w którym przepisy prawne nakazują Administratorowi przechowywać dane
np. ze względów podatkowych,
• przez czas trwania zamówienia/ umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
• przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zamówienia/umowy,
a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń, obrony przed roszczeniami lub
zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań,
• do czasu wycofania przez Państwa zgody, a po jej wycofaniu w terminach
pozwalających nam na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami lub wymogami
prawa.
Państwa uprawnienia
Ponieważ przetwarzamy Państwa dane, mają Państwo wobec nas prawo do:
1. dostępu do treści Państwa danych,
2. sprostowania danych,
3. usunięcia danych,

4.
5.
6.
7.

ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
Czy musisz podać swoje dane?
Podają nam Państwo swoje dane w pełni dobrowolnie, jednakże jest ono niezbędne do zawarcia
i realizowania zawartych umów jak i konieczne do wykonywania obowiązków publicznych
związanych z udokumentowaniem zawarcia umowy w aspekcie cywilnym, podatkowym
i rachunkowościowym.
Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich
Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw
leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
Nie będziemy przetwarzali Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie
będziemy ich profilowali.

Potwierdzenie otrzymania klauzuli informacyjnej
Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach dotyczących ochrony i przetwarzania
moich danych osobowych w MARDOM s.c. Oświadczam, że przekazuję je świadomie
i dobrowolnie, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celach dla których zostały zebrane.
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