
 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 

kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO"). W związku z powyższym 

pragniemy poinformować, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Mariusz 

Szerszeń prowadzący działalność gospodarczą pn. Fabryka Klimatu Mariusz Szerszeń  

z siedzibą w Szczytnie przy ul. Przemysłowej 21. 

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych 

przez firmę Fabryka Klimatu Mariusz Szerszeń. 

Inspektora Danych Osobowych nie powołano. 

Nasza Firma gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas składania zapytań 

ofertowych, zamówień, oraz korespondencji  z Państwem, w szczególności: 

            - imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego 

podmiotu, numer telefonu, numer rachunku bankowego, a w przypadku przedsiębiorców 

przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego. 

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach: 

            - zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa 

oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności prowadzenia  prac projektowych, 

ofertowania , reklamacji oraz w  innych sprawach gdzie jest  wymagany kontakt; 

           -  realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania 

i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych 

         -    ochrony praw Fabryka Klimatu zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności 

dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, 

          Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy  

i świadczenia usług. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie 

umowy (podstawa prawna art. 6 ust. l lit.b RODO). 

Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

przetwarzającym dane w naszym imieniu, np. uczestniczącym w wykonywaniu czynności 

polegających na obsłudze naszych systemów teleinformatycznych, uprawnionym organom 

publicznym, firmom spedycyjnym z którymi współpracujemy, w celu realizacji dostawy 

dokumentacji i innych elementów.   



Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane przez: 

 a)czas trwania umowy. 6 ust. l b) RODO 

b)czas wykonania obowiązków dotyczących umowy np. wystawienia faktury art. 6 ust. l c) RODO  

c)czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe art. 6 ust. l c) RODO  

 d)czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku np. 

otrzymać karę finansową od urzędów państwowych art. 6 ust. l f) RODO 

Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz 

ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, 

przeniesienia oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania 

praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z biurem  Fabryka Klimatu Mariusz 

Szerszeń, pod adresem: 12-100 Szczytno, ul. Przemysłowa 21, tel. +48 89 6248 523 lub pod 

adresem e-mail: biuro@fabrykaklimatu.pl 
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