
KLAUZULA INFORMACYJNA  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), dalej „RODO”,  informujemy, że:  

1) administratorem Państwa danych osobowych jest  Firma Handlowa Kaczmarczyk Sp. z o.o. z  siedzibą w Kielcach ul. Piwowarska 25, 25-

561 Kielce email biuro@fhk.com.pl tel : 41 331 50 61 

2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

przez administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych, poprzez e-mail: 

biuro@fhk.com.p bądź bezpośrednio w siedzibie administratora 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty, przez okres obowiązywania umowy, tj. zgodnie z art. 6 lit. b) 

RODO, w celu związanym z realizacją tej umowy oraz zabezpieczeniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej 

umowy 

4) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:  

- osoby lub podmioty, które zwrócą się do administratora z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) 

- organy publiczne i inne podmioty uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa; - podmioty, z 

którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy 

  - jednostki podległe administratorowi, jeżeli zawarta umowa jest realizowana przez administratora na rzecz tych jednostek bądź na ich 

terenie 

   - pracownicy, współpracownicy Administratora danych, banki, Poczta Polska, partnerzy handlowi, kurierzy 

  5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okresy rękojmi i gwarancji, 

przedawnienia roszczeń przewidziane w przepisach prawa oraz  okres wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa 

rachunkowego i podatkowego. Państwa dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu na podstawie uzasadnionego interesu 

prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę której dane dotyczą. 

6) podanie przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy 

z administratorem i realizacji tej umowy, konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości podpisania umowy 

   7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO 

8) posiadają Państwo: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania oraz uzupełniania Państwa danych osobowych 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, 

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

   - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 

Państwa dotyczących narusza przepisy RODO 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  

- prawo do usunięcia danych osobowych, z wyjątkiem przetwarzania danych w zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO 

9) przysługuje Państwu prawo wniesienia  sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem . 

 

*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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).   
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