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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez ,,Kuźnia-Zawadzkie” Sp. z o.o.
1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z
prowadzeniem działalności gospodarczej jest ,,Kuźnia-Zawadzkie” Sp. z o.o. z siedzibą w
Zawadzkiem 47-120, ul. Lubliniecka 6A, NIP 7561854714, REGON 532408924 zwana dalej
Administratorem.
2. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym
Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO)1. ,,Kuźnia-Zawadzkie”
Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewniamy, że ilość zbieranych od Państwa danych osobowych jest
adekwatna do celu przetwarzania, a sam proces przebiega zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób
przejrzysty, przy jednoczesnym zapewnieniu integralności i poufności Państwa danych.
3. Jakie dane przetwarzamy?
Jako Administrator przetwarzamy dane naszych kontrahentów oraz ich pracowników w związku z
prowadzoną współpracą oraz dane innych osób nawiązujących z nami kontakt za pośrednictwem
telefonu oraz poczty elektronicznej. W związku z tym możemy przetwarzać następujące dane:
dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy oraz inne dane
przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.
Powyższe dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, a także innych osób
jak np. ich pracodawców lub zleceniodawców.
4. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- w celu zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań przedkontraktowych na żądanie osoby,
której dane dotyczą – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- w celu rozpatrywania skarg i reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO,
- w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i
przepisów o rachunkowości – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- w celu zapewnienia komunikacji między Stronami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- w celu prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f RODO,
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- w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ewentualnym
ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub w obronie przed roszczeniami – podstawą przetwarzania
jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do
zawarcia lub wykonania umowy, do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie lub w celu
prowadzenia korespondencji.
5. Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?
Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są
przetwarzane, w szczególności przez okres trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6. Kto jest odbiorcą danych osobowych?
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty wspierające Administratora w jego
procesach biznesowych, w tym podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz Administratora
oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
7. Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
8. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych
osobowych?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych,
- żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- przeniesienia ich do innego administratora,
- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania. swoich danych osobowych przez
,,Kuźnia-Zawadzkie” Sp. z o.o macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Jak można się skontaktować z Administratorem?
Z Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ,,KuźniaZawadzkie” Sp. z o.o., ul. Lubliniecka 6A, 47-120 Zawadzkie, telefonicznie pod nr tel. (77) 4616
228 oraz mailowo pod adresem: rodo@kuznia-zawadzkie.pl.

