
 
Szanowni klienci, 

wysoka jakość współpracy z Państwem jest dla mnie niezwykle ważna, dlatego informuję , że od dnia 

25.05.2018 roku obowiązuje  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych RODO (Dz.Urz.UE L119 z 4.05.2016). 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wulkanizacyjny „Sprzedaż Opon – 

Czesław Kubczyk „, ul. Husarów 7, 70-005 Szczecin 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można 

się kontaktować poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: opony@kubczyk-opony.pl lub za 

pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres” 70-005 Szczecin, ul. Husarów 7 

3. Administrator Danych nie wyznaczył inspektora do ochrony danych osobowych. 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

• realizacji zamówienia i dostaw na podstawie Art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (dalej RODO) 

• windykacji,  Art.6 ust.1 lit.f , ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27.04.2016r. 

• finansowo księgowych wynikających z przepisów prawa min. Podatkowych w tym art. 74 

Ustawy o Rachunkowości na podstawie Art.6. ust.1 lit.c ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. 

• w celach marketingowych Administratora zgodnie  z art.. 6 ust. 1. lit a RODO  po 

wyrażeniu uprzedniej zgody 

• w celu realizacji usług wulkanizacyjnych oraz celem wykonania obowiązków prawnych, w 

tym wystawienie faktur 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

• biuro rachunkowe 

• firmy windykacyjne  

• kancelarie prawne 

• operatorzy pocztowi 

• firmy kurierskie 

• instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa 

6. Firma przetwarza następujące kategorie danych osobowych:  

• nazwa firmy 

• adres 

• numer telefonu 

• adres poczty elektronicznej 

• numer NIP i REGON 
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7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat lub w przypadku udzielonej 

zgody – do ustania zgody 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt RODO 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania może skutkować 

niemożliwością realizacji wskazanych celów. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzeciego 

/organizacji międzynarodowej 

 

 

    

 


