RODO
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących
Państwu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lubczyk i Spółka Magdalena Uścińska
z siedzibą w Warszawie, ul. Naddnieprzańska 33R, 04-205 Warszawa, NIP 5221386874,
REGON 017371571
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

a) drogą elektroniczną – lubczykispolka@gmail.com
b) telefonicznie - 517713300
2. Państwa dane osobowe pozyskiwane są przy okazji:
• składaniu i realizacji zamówień,
• wysyłaniu wiadomości za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na

naszej stronie internetowej,
• reklamacji.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji
działań na żądanie osoby której dane dotyczą.
3. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:
• Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO),
• wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1c RODO) –

wystawianie i przechowywanie faktur, rozpatrywanie zgłoszeń, udzielanie odpowiedzi
na zapytania, reklamacje.

4. Odbiorcy Państwa danych:
Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym
podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące
usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.),
w zakresie niezbędnym dla realizacji wynikających obowiązków.
5. Okres przechowywania danych.
Państwa dane będą przechowywane przez cały czas naszej współpracy. Po zakończeniu
współpracy, dane te będą usunięte, chyba że przepisy prawa lub nasz interes, jako
administratora danych, będą obligowały nas do ich dalszego przetwarzania (cel
archiwalny, dochodzenie ewentualnych roszczeń).
6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG.

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych
poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO.
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, dotyczący danych osobowych o:
•

sprostowanie danych,

•

usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,

•

ograniczenia przetwarzania,

•

dostęp do danych.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
prawa.

