
Rzozów 25-05-2018r 
 
 

Obowiązek informacyjny 

 w zakresie ochrony danych osobowych 

 
 
      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwane 
dalej RODO) uprzejmie informujemy, że: 
 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „MARCIN HYSZKO „HYSZKO” USŁUGI 
REMONTOWO-BUDOWLANE”, 32-052 Radziszów, Rzozów 357, NIP 9441573356.  

Kontakt z administratorem danych za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@firmahyszko.pl . 
 

2. Administrator danych osobowych „MARCIN HYSZKO HYSZKO USŁUGI REMONTOWO 
BUDOWLANE” przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci nazwy firmy, numeru NIP, imienia i 
nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru rachunku bankowego. 

 
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe w ofercie zakupowej, dokumencie zamówienia, 

umieszczone na fakturze, ewentualnym zgłoszeniu reklamacyjnym oraz umieszczone zbiorze 
zaksięgowanych dokumentów,jak również podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane 
wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, 
zakupu materiałów, oraz wykonania usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz 
spełnieniem wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych (księgowość). 
Mogą też być przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako 
dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - windykacja należności. 

 
4. Postawą prawna jest art.6 ust.1 lit. b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku 
prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa 
podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO - niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

 
5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie miał wyłącznie Administrator danych osobowych. 

 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 
7. Pani /Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane 

bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz 
przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z 
przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych 
osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) - 
Pani/Pana dane zostaną po tym okresie zamazane. 

 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym 
momencie. 

 
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych (GIODO) 
 

10. Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować 
Pani/Pana zapotrzebowanie na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, zakup materiałów lub usług 
będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów 
dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych (księgowość). 


