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PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH INDYWIDUALNYCH
KLIENTÓW FIRMY MATPOL SP. Z O. O. SP. K.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MATPOL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Skawinie,
ul. Piłsudskiego 55C, 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 55C, 32-050 Skawina, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000384384, legitymująca się numerem NIP:
9442234142 oraz REGON: 121510115.
2. Celem przetwarzania danych jest zawarcie przez Państwa umowy i wykonanie umowy wiążącej
Państwa ze spółką MATPOL sp. z o. o. sp. k.
3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarcie przez Państwa umowy z
MATPOL sp. z o. o. sp. k., i wykonanie umowy zawartej przez Państwa z MATPOL sp. z o. o. sp. k.
Podstawę przetwarzania może stanowić także udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie
danych osobowych, oraz uzasadniony interes Administratora. Z przetwarzaniem danych
osobowych przysługują Państwu m. in. następujące uprawnienia: prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych przez Administratora, prawo dostępu do danych osobowych oraz
prawo żądania ich sprostowania, ich przenoszenia, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
oraz inne prawa określone w informacji szczegółowej.
4. Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowią załącznik do
niniejszej informacji.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH KLIENTÓW FIRMY MATPOL
SP. Z O. O. SP. K.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MATPOL sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w
Skawinie, ul. Piłsudskiego 55C, 32-050 Skawina, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem: 0000384384, legitymująca się numerem NIP: 9442234142 oraz REGON:
121510115.
2.

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

•

adres: ul. Józefa Piłsudskiego 55C, 32-050 Skawina

•

e-mail: biuro@matpol-skawina.pl

•

telefon: (12) 276-50-66

3.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne, aby:



przygotować ofertę handlową,



w sposób prawidłowy wykonać złożone zamówienie,

4.


Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
Państwa zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w związku z przygotowaniem oferty
handlowej oraz wykonywaniem zamówienia.

5. Administrator Danych Osobowych przetwarza w szczególności dane osobowe takie jak:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) dane kontaktowe takie jak adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail.
6. Okres przechowywania i przetwarzania Państwa danych osobowych wynosi co najmniej 5 lat od
dnia zakończenia wykonywania zamówienia (okres gwarancji). W zakresie dokumentacji
niezbędnych dla celów podatkowych ( faktury VAT) przez okres 5 lat, z tym, że w przypadku
danych przetwarzanych w związku z dochodzeniem roszczeń, jeżeli okres ich przetwarzania
upływałby wcześniej niż termin przedawnienia tych roszczeń - będą przetwarzane do czasu
przedawnienia tych roszczeń.
7.

Administrator Danych Osobowych jest uprawniony do udzielenia upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych innym osobom, w tym w szczególności:

•

pracownikom i podwykonawcom,

•

podmiotom zajmującym się obsługą księgową MATPOL sp. z o. o. sp. k.

•

podmiotom zajmującym się obsługą prawną MATPOL sp. z o. o. sp. k.

8. Podmioty ww. przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na podstawie i w zakresie
upoważnienia udzielonego przez Administratora Danych Osobowych, zgodnie z poleceniami
MATPOL sp. z o. o. sp. k. i pod pełną kontrolą.
9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa związane z
przetwarzaniem danych osobowych:

•

prawo złożenia sprzeciwu wobec przetworzenia danych osobowych (spowoduje to
zakończenie współpracy, również obsługi gwarancyjnej),

•

prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

•

prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

•

prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,

•

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

•

prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo prawo przesłania takich danych
innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego
administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo
do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które
przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
12. W przypadku naruszeń Administratora Danych Osobowych w zakresie przetwarzania Państwa
danych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

