
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady 
stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1) Administratorem danych osobowych jest firma Okonowski – Rafał Okonowski, NIP 631-179-70-38, 

44-113 Gliwice, ul. Zygmuntowska 50/9,Tel. 603-682-685, email r.okonowski@op.pl, 

www.dzwigi.gliwice.pl, 

2) We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora 

danych, prosimy o kontakt poprzez email r.okonowski@op.pl, lub tel. 603-682-685, 

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów.  

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a)  realizacji zleceń/zamówień/usług, przygotowanie ofert i prowadzenie korespondencji 

zmierzającej do realizacji tychże zleceń/zamówień/usług, w tym również w wersji 

elektronicznej zawartej między Okonowski – Rafał Okonowski a Państwem na podstawie  

art. 6 ust 1. Lit. b), c) oraz f) RODO; 

b)  przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażania odpowiedniej zgody  

(art. 6 ust 1 lit. a) RODO); 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 

a)  dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza 

Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie, 

b) sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe 

lub niekompletne, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas 

zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych, 

d) usunięcia danych, o ile inne przepisy prawa nie nakazują ich dalszego przetwarzania. 

 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 
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