Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych dla osób,
których dane przetwarzane są w związku z zawartą umową lub potrzebne są do podjęcia
działań przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Paweł Baca, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRIS BUD Baca Paweł z siedzibą w: ul.
Wichrowa, nr 7C, lok. 19, 04-682 Warszawa, NIP: 5110197880, REGON: 142280831. Dane
kontaktowe: Paweł Baca, p-baca@wp.pl; tel. 888 792 248.

2.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu
wykonania umowy lub podjęciem, na Pani/Pana żądanie, działań przed zawarciem umowy.

3.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy. Podanie danych
osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja umowy
będzie niemożliwa.

4.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą/mogą być następujące kategorie podmiotów:
4.1. Podmioty przetwarzające dane w moim imieniu:
a) Podmioty zajmujące się obsługą prawną KRIS BUD;
b) Podmiot zajmujący się obsługą księgową KRIS BUD;
4.2. Inne podmioty przetwarzające dane we własnym imieniu:
a) Firmy transportowe;
b) Firmy montażowe;
c) Banki obsługujące Administratora danych w zakresie uzyskiwanych danych podawanych w
szczegółach przelewu;
d) Firmy ubezpieczeniowe w zakresie związanym z ubezpieczeniem, realizacją szkód;
e) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przeze Panią/Pana zgody. Posiada
Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

6.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania.

7.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
uzna, że przetwarzanie dotyczących Panią/Pana danych osobowych narusza obowiązujące
przepisy prawa.

8.

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9.

Określenie terminu usunięcia danych nie jest możliwe. Z zastrzeżeniem praw opisanych w punkcie
4 (powyżej) dane osobowe będą przechowywane przez okres ich przydatności do celów dla
których zostały zebrane, a po tym okresie będą one (o ile będzie to możliwe) archiwizowane bądź
usuwane.

