
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art.14 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 
Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych wyrażonych powyżej jest DOMART T. Wrona & Z. Wrona
z siedzibą przy ul. Wolności 10, 42-300 Myszków tel. 34/315-72-50.

2. Celem zbierania danych jest bieżąca komunikacja w celu realizacji umowy w 
zakresie montażu  pokryć dachowych, stolarki otworowej dla celów marketingu 
produktów własnych Administratora, w celu ustalenia, ochrony i dochodzenia 
gwarancji.

3. Przedmiotem przetwarzania Pana/i danych osobowych są:
imię, nazwisko, adres budowy, adres zamieszkania, adres email, nr telefonu 
inwestora oraz osób go reprezentujących. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku 
następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.

5. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 
zaprzestania przetwarzania, i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie oraz prawo do w niesienia skargi do organu 
nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania oferty, 
wykonania umowy o roboty budowlano - montażowe. W przypadku nie podania 
danych nie będzie możliwe przygotowanie oferty.

7. Dane udostępniane przez Panią/a nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

.....................................…

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres email informacji
handlowych, ofert od DOMART T. Wrona & Z. Wrona z siedzibą przy ul. Wolności 10, 
42-300 Myszków tel. 34/315-72-50 w zakresie objętym świadczeniem usługi wynikającej z 
zawartej umowy o roboty budowlane.

.....................................…


