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Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych 

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE ) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 ochronie danych 

osobowych  (RODO) Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Ogólnego sp. z o.o. z siedzibą 

w Myślenicach, ul. Słowackiego 81,32 – 400 Myślenice (dalej: Administrator) podejmuje wszelkie 

niezbędne czynności oraz wdraża niezbędne rozwiązania, w tym o charakterze technicznym 

i organizacyjnym oraz dokłada wszelkich starań aby zabezpieczenia i zasady przetwarzania danych 

osobowych Klientów gwarantowały poufność przekazywanych danych osobowych zgromadzonych 

w bazach danych Administratora oraz ich właściwe wykorzystanie.  

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Zasady przetwarzania Twoich 

danych osobowych znajdziesz poniżej.  

I. Informacja o Administratorze danych Osobowych  

Administratorem Twoich danych osobowych jest: 

Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Ogólnego sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, 

ul. Słowackiego 81,32 – 400 Myślenice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy KRS, pod numerem 0000349362, NIP: 6812020421.  

II. Cele i podstawy przetwarzania  

Dane osobowe Administrator wykorzystuje w następujących celach:  

− zawarcie umowy lub do podjęcie działań na żądanie Inwestora, przed zawarciem umowy (art. 

6 ust. 1 lit. b RODO); 

− ustalenie, dochodzenie lub obrona przed potencjalnymi roszczeniami, co stanowi prawnie 

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

− wypełnienie przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z   powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w celach księgowych i  podatkowych, 

archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

III. Kategorie odbiorców danych 

1) podmioty współpracujące z Administratorem, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym dla 

realizacji umowy, w tym podejmowania czynności przed jej zawarciem, 

2) inne podmioty działające na zlecenie Administratora i współpracujące z Administratorem, 

dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, 

umożliwiające realizację umowy oraz zarządzenie organizacją Administratora (jak podmioty 

świadczące usługi IT, dostawcy usług prawnych i doradczych, dostawcy usług 

informatycznych), 

3) organy publiczne - w przypadkach określonych przepisami prawa. 
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IV. Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 

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) przyjmuję do wiadomości, że: 

• podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie wykonania umowy 

niezbędne do zawarcia i realizacji tej umowy, w tym podejmowania czynności przed jej 

zawarciem; skutkiem odmowy podania przeze mnie danych osobowych może być brak 

możliwości zawarcia i realizacji ww. umowy i wykonania ww. czynności. 

• przysługuje mi prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

• w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych byłaby udzielona przeze mnie 

zgoda, mogę ją wycofać w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem ; dane 

osobowe w przypadku udzielonej zgody będą przetwarzane do momentu odwołania takiej 

zgody, przy czym po jej odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących 

Administratorowi danych i w stosunku do niego oraz okres wypełnienia przez Administratora 

prawnych obowiązków związanych z archiwizacją danych. 

• W pozostałych przypadkach Administrator będzie przechowywał moje dane osobowe tak 

długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu 

odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie 

mogą być podnoszone wobec Administratora, przy czym przez okres nie dłuższy niż wynika to 

z przepisów prawa, a także okres koniecznej archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami 

prawa. 

V. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych poza obszar UE/EOG.  

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez 

Administratora należy się skontaktować za pośrednictwem adresu e -mail: biuro@zisibo.pl.  


