
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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; dalej jako ,,RODO’’). Poniżej zostały wskazane istotne informacje dotyczące 
procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu uprawnień.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Płucienniak prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą MADO KRZYSZTOF PŁUCIENNIAK, adres: ul. 
Powstańców Wielkopolskich 1B, 63-100 Śrem, NIP: 7851402529, REGON: 411492290 
(dalej jako „Administrator”).  

2. W sprawach przetwarzania swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z 
Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
biuro@mado.info.pl.   

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 
a) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia z Administratorem umowy 

sprzedaży i/lub montażu, przedstawienia oferty, negocjowania warunków umowy 
oraz wykonania tej umowy, w tym dokonania rozliczeń z nią związanych – na 
podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO, 

b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w 
szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO, 

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 
związanymi z realizacją umowy o sprzedaży i/lub montażu, co stanowi prawnie 
uzasadniony interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

d) w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek 
prawem usprawiedliwionej potrzeby – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,  

e) w celach analitycznych (np. w celu lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, 
rozwoju produktów, optymalizacji procesów obsługi, gromadzeniu przekrojowej 
wiedzy o Klientach, analizy finansowej itp.), co stanowi prawnie uzasadniony 
interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

f) w celu badania satysfakcji Klientów, w tym określania jakości obsługi oraz poziomu 
zadowolenia Klientów z produktów i usług oferowanych przez Administratora, co 
stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
f) RODO, 

g) w celach statystycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

h) w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora produktów i usług, 
przedstawiania cenników, promocji i innych informacji dotyczących Administratora 
(marketing bezpośredni), wybraną formą komunikacji, na podstawie wyrażonej 
przez Panią/Pana zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 
upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz 
Administratora usługi księgowe, prawne, informatyczne lub marketingowe, operatorom 
pocztowym i kurierom, operatorom płatności internetowych, bankom w zakresie realizacji 
płatności, operatorom telekomunikacyjnym, podmiotom, które nabywają wierzytelności i 
pomiotom windykacyjnym – w razie niewykonania przez Panią/Pana zobowiązań 
wynikających z zawartej umowy. Dane mogą być przekazane również podmiotom 
publicznym upoważnionym przez przepisy prawa np. sądom, policji, prokuraturze, 
organom administracji publicznej, organom podatkowym.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy: 



a) dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem umowy sprzedaży i/lub 
montaży – do upływu okresu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć na 
gruncie tej umowy,  

b) dane osobowe związane z realizacją obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze – do momentu wykonania tych obowiązków lub upływu okresu 
możliwości ich wykonania – w zależności od tego, co nastąpi później, 

c) dane przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora –  do momentu zakończenia realizowania tego interesu, 

d) dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – do czasu wycofania zgody. 
7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo do uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane, 
b) prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
c) prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, 
d) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
e) prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich 

przetwarzania,  
f) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, 
g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w razie 

uznania, że dane te są przetwarzanie niezgodnie z prawem, 
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek 
zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie 
niemożnością zawarcia umowy.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu.  


