
Na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO) 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. 

Niniejszym informujemy Cię ,że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły dotyczące przetwarzania 

znajdziesz poniżej. 

I. Administrator. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:  

Technocar Dominik Korzonkiewicz, ul. Kapitaoska 22, Bielsko-Biała; Zakład produkcyjny, biuro, ul. 

Legionów 28 , Bielsko-Biała 

II. Inspektor Ochrony Danych. 

Nie mamy obowiązku wyznaczad IOD , lecz jeśli chcesz się z nami skontaktowad w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: 

odo@technocar.com.pl 

III. Cele i podstawy przetwarzania. 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywad się będzie głównie : 
- w celu zawarcia umowy, na podstawie Twojego zainteresowania nasza ofertą – podstawa prawna: art.6 
ust.1 lit. b RODO 
- w celu wykonania i realizacji umowy – podstawa prawna: zawarta umowa ; art.6 ust.1 lit. b RODO 
Przetwarzanie Twoich danych może odbywad się również 
- w celach analitycznych (np. optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, 
optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w 
tym reklamacji; itp.), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f 
RODO 
- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 
wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f 
RODO 
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie 
uzasadnionym interesem- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO 
- w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie 
uzasadnionym interesem- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO 
- w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) - co jest naszym 
prawnie uzasadnionym interesem- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO 

 
IV. Odbiorcy danych 
Twoje dane osobowe możemy udostępniad następującym kategoriom podmiotów: 
- podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: 
(np. firmom informatycznym, kancelarii prawniczej, doradcom, itp.) 
- innym niezależnym podmiotom (tj. poczta, firmy kurierskie, nasi partnerzy handlowi i pośrednicy, itp.) 
 
V.  Przekazywanie danych do paostw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

 
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
 

 

https://poczta.wp.pl/k/


VI. Profilowanie. 
 
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanym systemie podejmowania decyzji i nie 
będą profilowane. 
 
VII. Okres przechowywania danych. 
1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz 

do kooca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś 
w sprawie jej zawarcia. 

2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do kooca okresu przedawnienia 
potencjalnych roszczeo z umowy i przez okres wymagany przepisami prawa podatkowo-księgowego. 

3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego 
naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub 
sami ustalimy, że się zdezaktualizowały. 
 

VIII. Twoje prawa. 
Przysługuje Ci: 

o prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
o prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych  
o prawo do usunięcia danych  
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
o prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (sprzeciw marketingowy, sprzeciw z 

uwagi na szczególna sytuację) 
o prawo do przenoszenia danych 
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
o prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli takiej zgody udzieliłeś/aś 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: odo@technocar.com.pl 
 
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych. 
Jeśli dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie: 
Podanie przez Ciebie danych jest: 

o warunkiem zawarcia umowy 
o warunkiem realizacji zawartej umowy 
o dobrowolne 

Jeśli nie podasz nam danych, nie będziemy mogli odpowiedzied na Twoje zapytanie, zrealizowad działao 
ofertowych ani zawrzed umowy (sprzedaży). 

 
 

https://poczta.wp.pl/k/

