Administratorzy danych:
"OKNA DRZWI" POLAŃSKI S.C.
EWA POLAŃSKA
PAWEŁ POLAŃSKI
ul. Owocowa 4, 65-328 Zielona Góra
NIP: 9291869611 REGON: 362204185

INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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)
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Osoba wysyłająca zapytanie drogą elektroniczną lub korzystająca z formularza kontaktowego, zwana
dalej Pytającym, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez nią danych osobowych.
Administratorem danych są: Ewa Polańska oraz Paweł Polański, prowadzący spółkę cywilną pod firmą
"OKNA DRZWI" POLAŃSKI S.C. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Owocowej 4 tel. +48 (68) 32
11 111; e-mail: biuro@polanski24.eu.
Dane gromadzone i przetwarzane są w są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania oraz inne
informacje, przesłane do Administratora.
Podstawą przetwarzania jest zgoda, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a) RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane osobom i podmiotom trzecim w celu udzielenia odpowiedzi na
zadanie pytania lub wyjaśnienie przedstawionej sytuacji, takim, jak producenci lub dystrybutorzy
oferowanych produktów, podwykonawcy, doradcy zewnętrzni, kancelarie prawne, dostawcy usług IT przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Administratorem.
W przypadkach i w zakresie określonym przez przepisy prawa, dane osobowe Pytającego mogą zostać
przekazane instytucjom upoważnionym, na przykład organom nadzorującym działalność Administratora,
organom administracji, organom podatkowym, organom ścigania, organom ochrony prawnej, w tym
sądom.
Administrator nie zamierza przekazywać danych Pytającego do Państwa trzeciego i organizacji
międzynarodowych, chyba, że potrzeba taka powstanie w związku z realizacją umowy.
Dane przechowywane są przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, chyba, ze w
wyniku złożenia odpowiedzi nawiązany zostanie jakikolwiek stosunek zobowiązaniowy, wówczas dane
te mogą być przechowywane przez okres upływu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz przez
okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
Pytający ma prawo w każdym czasie do dostępu do danych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Pytający ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.
Pytający ma prawo żądania przeniesienia danych do innego podmiotu.
Pytający ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowodnym momencie, co jednak nie
wywiera skutku wobec czynności dokonanych przed jej cofnięciem.
W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem
wskazanych danych kontaktowych.
Pytający ma prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do organu nadzorczego postaci Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Pytającego danych ma charakter dobrowolny, jednakże Administrator zastrzega, iż
odmowa podania tych danych może uniemożliwić osiągnięcie celu, dla którego są przekazywane, w
szczególności uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zapytanie. W takim przypadku, Administrator ma
prawo odmówić udzielenia Pytającemu odpowiedzi na zapytanie.
Pytający oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.
Administrator oświadcza, że nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym do profilowania.

