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W związku z wejściem w życie 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 („RODO”) uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Firma Izoler Andrzej Garbacz z siedzibą w 47-150 Łąki Kozielskie 
ul. Dworska 4C o numerze NIP 7560008549 (dalej „Administrator”); telefon: 774048225; e-mail: 
garbacz@izoler.pl 

2. Gromadzimy Państwa dane w postaci nazwy firmy, imienia i nazwiska, adresu, numeru NIP, numeru 
telefonu, adresu e-mail. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu: 
a. Zawarcia i realizacji umowy na dostawę towarów i usług (art. 6 ust 1 lit b) RODO). 
b. Prezentowaniu Państwu oferty w zakresie usługi sprzedaży produktów 
c. Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 

podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
d. W celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę 

trzecią, taki jak np.: marketing produktów i usług, obsługi sprzedaży oraz dochodzenia 
ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Odbiorcami Państwa danych są  
a. Partnerzy i podmioty, których udział jest niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy, 

w tym w szczególności podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych 
osobowych na podstawie zawartych umów. 

b. Organy publiczne, instytucje i podmioty  trzecie uprawnione do żądania dostępu lub 
otrzymania danych na podstawie przepisów prawa. 

5. Państwa dane przechowywane będą  do zakończenia zawartej umowy, a po zakończeniu umowy, w 
celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz w celu wykonania obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. 

6. Dane pozyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora będą 
przechowywane do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania lub 
cofnięcia Państwa zgody. 

7. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8. Państwa dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 

9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, 
usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także 
prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Administrator dołoży 
wszelkich starań, aby realizować Państwa prawa w najszerszym możliwym zakresie, jednak ich 
realizacja może być ograniczona przez prawnie uzasadniony cel przetwarzania, który stanowi odrębną 
podstawę przetwarzania zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Wszelkie żądania w zakresie określonym 
powyżej należy zgłaszać bezpośrednio do Administratora. 

10. Na przetwarzanie danych mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego (Urząd 
Ochrony Danych Osobowych). 

11. Podanie danych osobowych przez Państwa jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych 
spowoduje, że umowa nie będzie mogła być z Państwem zawarta lub w sytuacji, gdy umowa już została 
zawarta – nie będzie mogła być realizowana.  

12. Informujemy, że macie Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednakże nie 
będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano 
na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 
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