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Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:  

I. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Łukasz Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

„Kowalczyk Systemy Ogrodzeniowe Łukasz Kowalczyk”, ulica Krapkowicka 45, 47-320 Obrowiec, NIP: 991-04-97-700  

II.  Administrator danych osobowych będzie przetwarzał Pani/Pana* dane bowiem jest to niezbędne do: wykonania umowy, 

której jest Pan/Pani stroną, lub przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w celu 

realizacji obowiązków prawnych, np. co do przechowywania dokumentacji związanej z zawarciem umowy; do celów 

rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub z uwagi na uzasadniony interes Administratora np. w celu zabezpieczenia danych 

na potrzeby dochodzenia przyszłych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* 

danych w celu marketingu bezpośredniego.  

III. Prawo do sprzeciwu  

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, 

przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba 

że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* 

interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

IV.  Administrator będzie przechowywać dane przez obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do 
umożliwienia obsługi umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi oraz 
wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, okres 
archiwizacji); okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony jeśli wystąpi inna uzasadniona 
prawnie potrzeba administratora przetwarzania tych danych przez okres dłuższy; 

V.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą uczestniczyły w realizacji umowy; do 

Pani/Pana danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora, członkowie organów Administratora, 

podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi rachunkowo-

księgowe lub usługi prawne, organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy 

archiwizujące dokumenty; wymienione podmioty zostały/zostaną zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do 

powierzonych im danych osobowych; 

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do: 
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą realizację lub 

zawarcie umowy. 

VIII. Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* a dane nie są profilowane. 

IX. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w 

tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Łukasza Kowalczyka prowadzącego działalność 

gospodarczą pod firmą „Kowalczyk Systemy Ogrodzeniowe Łukasz Kowalczyk” , ulica Krapkowicka 45, 47-320 Obrowiec, 

NIP: 991-04-97-700 w celu zawarcia i realizacji umowy.1 

 

Informację otrzymałam/otrzymałem.1 

 

Miejscowość ………………………………. data …………………………………… podpis …………………………. 
 
*niewłaściwe skreślić 
¹ jeżeli klient wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, należy pozostawić zdanie. Jeżeli klient nie chce wyrazić zgody 
na przetwarzanie danych osobowych, należy skreślić zdanie i wręczyć mu treść pouczenia. 


