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PRZY WSPÓŁPRACY:  

INFORMACJA O TYM JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE 

 

W trosce o ochronę Twoich danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych w: „Kabex” ZPH Damian Dąbrowski. 

 

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Damian Dąbrowski prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą „Kabex” ZPH Damian Dąbrowski z siedzibą: 21-200 Parczew, ul. Polna 71. 

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: We wszystkich sprawach 
związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, 
możesz kontaktować się z nami listownie na adres siedziby administratora: ul. Polna 71, 21-200 Parczew lub 
za pośrednictwem e-mail: biuro@kabex-parczew.pl  

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

 Zawarcia i wykonania umowy związanej z produkcją, montażem oraz sprzedażą naszych produktów 
(art.6 ust. 1 lit. b RODO). 

 Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Tobą umową lub  
z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji 
naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit. f RODO). 

 Spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, które wynikają z prawa Unii lub prawa polskiego, 
ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

 Nabywcy wierzytelności. 

 Upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy państwowe). 

 Świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek. 

 Podwykonawcy (firma księgowa, informatyk). 

 Podmioty świadczące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą. 

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych  

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania umowy, spełnienia ciążących na nas 
obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających  
z przepisów prawa, a także przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Obowiązek podania danych osobowych  

Swoje dane podajesz nam dobrowolnie, jeśli ich nie podasz nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. 

Przysługujące prawa: 

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (uzupełniania, poprawiania), 
ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także sprzeciwu (jeżeli uznasz, że przetwarzamy je 
bezprawnie). 

Prawo wniesienia skargi 

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w przypadku, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych osobowych. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
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