
Ochrona Danych Osobowych 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych 

I. Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach przepisów prawa. 

Pojęcie „dane osobowe” oznacza przy tym informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej. „Przetwarzanie” obejmuje operację lub zestaw operacji 

wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, porządkowanie, 

przechowywanie, utrwalanie, organizowanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, 

przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie, ujawnianie poprzez przesłanie, 

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

Używane poniżej pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych mają znaczenie określone w 

art. 4 RODO. 

II. Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych bezpośrednio od 

osoby, której dane dotyczą 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, że: 

        1) Administratorem Państwa danych osobowych jest  

PPHU "DEKAR" Eugeniusz Kuczkowski z siedzibą w 83-340 Sierakowice, Wygoda 

Sierakowska 208,  

zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. 

        2) Inspektor Ochrony Danych PPHU "DEKAR" Eugeniusz Kuczkowski  dostępny 

jest dla Państwa pod adresem email rodo@dekar.eu. 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wywiązywania się z 

obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz prawa budowlanego dla Norm Polskich 

i Europejskich a także sprzedażowych, gwarancyjnych oraz  obsługi ewentualnych 

reklamacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
        3) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wywiązywania się z 

obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz prawa budowlanego dla Norm Polskich 

i Europejskich a także sprzedażowych, gwarancyjnych oraz obsługi ewentualnych 

reklamacji. 
        4) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż upoważnionym 

na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania, które wystąpią z żądaniem 

w oparciu o stosowną podstawę prawną. 



        5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji 

biznesowej, i mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z PPHU "DEKAR" w 

celu prawidłowej realizacji Państwa zamówienia. 
       6) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych. 
        7) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych 

niemożliwe jest zawarcie umowy. 
       8) Posiadają Państwo prawo do: 
           •     żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
          •      przenoszenia danych, 
          •      wniesienia sprzeciwu,  
          •      wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
          •      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

 
        9) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu. 

  10) Może nastąpić odmowa usunięcia danych 

• Gdy nie minął czas, w ramach którego zakupiony przez Państwa produkt podlega 

gwarancji lub reklamacji. 

• Gdy danej transakcji nie upłynął jeszcze okres obowiązku wynikające bezpośrednio z 

przepisów podatkowych. 

• Gdy zamówienie nie zostanie nieuregulowane do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń lub będzie trwała windykacja. 

 
 
Dokonując zamówienia wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich 

danych osobowych przez administratora danych PPHU "DEKAR" Eugeniusz 

Kuczkowski z siedzibą w 83-340 Sierakowice, Wygoda Sierakowska 208, w celu realizacji 

wywiązywania się z obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz prawa 

budowlanego dla Norm Polskich i Europejskich a także sprzedażowych, gwarancyjnych 

oraz  obsługi ewentualnych reklamacji. 

 


