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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest "PRE-FABRYKAT" SPÓŁKA  

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą Miłkowie, ul. Brzezie Karkonoskie 2,  

58-540 Karpacz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 

we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000195298, REGON: 231139868, 

NIP: 6112475875, wysokość kapitału zakładowego 157 500,00 zł, e-mail prefabrykat@prefabrykat.pl, tel.75-76-16-666 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy z Pre-Fabrykat Sp. z o.o. – (podstawa 

prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku  

z prowadzeniem działalności gospodarczej – (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

c) marketingu i promocji, w tym marketingu bezpośredniego produktów oferowanych przez Administratora – 

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

d) dochodzenia należności – (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty oraz osoby uczestniczące w przygotowaniu do realizacji 

oraz realizacji i rozliczeniu umowy. 

4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w 

celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, 

a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do 

czasu cofnięcia przez Klienta zgody.  

5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu: 

a) prawo do dostępu do treści danych, 

b) prawo do sprostowania danych, 

c) prawo do usunięcia danych, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

f) prawo do przenoszenia danych  

g) prawo do udostępnienia kopii danych; 

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 

Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.   

8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych  

w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem.  

 


