Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło być stosowane rozporządzenie 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 (zwane
dalej RODO).
W związku z rozpoczęciem stosowania ww. rozporządzenia przekazujemy Państwu wymagane
prawem informacje o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych oraz uprawnieniach,
jakie w związku z tym Państwu przysługują.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przemysław Król prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą „KRÓL” PRZEMYSŁAW KRÓL, ul. Platynowa 10, 44-240 Żory. W
sprawach dotyczących bezpieczeństwa Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować
się z nami pod adresem e-mail: krol-meble@wp.pl _ .
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
A. w celu przedstawienia oferty, realizacji umowy o wykonanie zleconych czynności w tym
naprawy i konserwacji mebli i wyposażenia domowego, produkcji wyrobów ciesielskich
i stolarskich, opakowań drewnianych, wykonywania prac remontowych i budowlanych
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e oraz art. 9 ust. 1 lit f i g RODO,
B. w celu realizacji naszych uzasadnionych prawnie interesów w postaci: dochodzenia i
obrony przed ewentualnymi wzajemnymi roszczeniami, rozwijania oraz ulepszania
naszych usług, rozliczania osób u nas zatrudnionych z realizacji powierzonych im zadań
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
C. w celu spełnienia przewidzianych prawem obowiązków – w szczególności w zakresie
prawa podatkowego i prowadzenia dokumentacji rachunkowej oraz udzielania
informacji uprawnionym organom wysuwającym takie żądanie – na podstawie art. 6 ust.
1 lit. d RODO.
Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: osobom u nas zatrudnionym,
biurom informacji gospodarczej, podmiotom prowadzącym giełdy wierzytelności, dostawcom
usług hostingowych, dostawcom usług księgowych, dostawcom oprogramowania (w
szczególności typu CRM oraz ERP), dostawcom usług telekomunikacyjnych, naszym
podwykonawcom oraz podmiotom prowadzącym na naszą rzecz obsługę prawną lub
windykacyjną.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia
ewentualnych wzajemnych roszczeń pomiędzy Państwem a nami z tytułu wykonania łączącej
nas umowy lub do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych
z łączącą nas umową, w zależności od tego, który z terminów w odniesieniu do konkretnych
danych będzie dłuższy.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
Mają Państwo prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy uważają
Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
W przypadkach, w których Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji naszego
uzasadnionego interesu lub w interesie publicznym, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów

marketingu bezpośredniego a w pozostałych przypadkach ze względu na Państwa szczególną
sytuację.
W przypadku przetwarzania Państwa danych w systemie informatycznym w celu realizacji
umowy, mają Państwo prawo do otrzymania kopii swoich danych w powszechnie używanym
formacie, a także przekazania ich do innego wskazanego administratora.
Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem mają Państwo
prawo do skontaktowania się z nami pod adresem e-mail: krol-meble@wp.pl _ lub wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych zasadniczo jest dobrowolne, jednak jest niezbędne
do celów świadczenia usług na Państwa rzecz.

_____________________________________
Podpis Administratora

