KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO),
informujemy, że Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Roman Dudziński i Przemysław Dudziński,
działający pod firmą Dudziński s.c., z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 39/1, 47-206 KędzierzynKoźle, tel. (77) 406 10 14, adres e-mail: info@firmadudzinski.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawianie ofert na towary i usługi
oferowane przez Spółkę, świadczenie usług w zakresie sprzedaży oferowanych przez spółkę
towarów i usług, zawarcia i realizacji umów oraz zamówień, dochodzenia ewentualnych
roszczeń.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
kreślonym w treści zgody;
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w związku z wykonaniem umowy, której Pan/Pani jest
stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy;
 art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy oraz realizacji zleceń. W
przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonywanie zamówień.
5. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od
Administratora:
 dostępu do treści swoich danych osobowych,
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 usunięcia swoich danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 przenoszenia swoich danych osobowych,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
6. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Okres przechowywania Pani/Pana danych przez Administratora w przypadku przetwarzania
na podstawie wyrażonych przez Państwa dobrowolnych zgód będzie do czasu ich wycofania
lub gdy Spółka uzna, że dane się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie
zawartych umów będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od roku, w którym
zakończono wykonywanie czynności zawartych w umowie lub przez okres niezbędny do
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
8. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być
podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Spółką przetwarzają dane
w imieniu Administratora.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.

