
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie 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. 

1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności firmy: PPHU KLECHNIOWSKA Sp. z o.o. 

Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji 

pochodzących od klientów i użytkowników serwisów internetowych. 

2.   Administratorem pozyskanych danych jest PPHU KLECHNIOWSKA Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie , ul. Słotna 40, 04-859 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000053184, 

NIP-952-12-67-325, REGON – 012286607. 

3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią dokumentu. Wchodząc na naszą stronę 

internetową lub korzystając z niej i przesyłając nam swoje dane osobowe użytkownik 

akceptuje warunki polityki prywatności. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie 

danych, prosimy o odpowiedź zwrotną na emaila: klechniowska@poczta.onet.pl o treści „nie 

wyrażam zgody na przetwarzanie danych” . Wówczas Państwa dane zostaną niezwłocznie 

usunięte z naszych zasobów. Podanie danych jest dobrowolne. Dane nie będą udostępnione 

innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

4. Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez klienta z naszych 

usług, podczas dokonywania transakcji zakupu, w tym także korzystania ze strony 

internetowej i innych funkcjonalności udostępnionych przez PPHU KLECHNIOWSKA Sp. z o.o.. 

Firma nasza dokona szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane 

zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu 

udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem. 

5. Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji usług i zakupu towarów zamówionych 

przez klientów –przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu oraz do wystawienia 

i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych. 

6. Dane osobowe będą także wykorzystywane do: 

- tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, a w szczególności 

raportowania, badań marketingowych, planowania rozwoju naszej Firmy. 

- celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 

potrzeby wykazania faktów. 

- prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej 

- kontaktu z Państwem w celach związanych ze świadczeniem usług za pośrednictwem 

telefonu, poczty e-mail, listów zwykłych, poleconych  i za potwierdzeniem odbioru. 

7. PPHU KLECHNIOWSKA Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki 

odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie 

bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz 

uszkodzeniu. 

8. Dane osobowe pozyskiwane są poprzez: 

- formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom 

dostępnym na naszej stronie, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia reklamacji i pytań 

oraz wyrażenia uwag. 

- kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się numery telefonów i 

faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami skontaktować 

       9.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres aż do zakończenia transakcji lub współpracy          
             z Państwem. 
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9. Klient ma prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia     

ich przetwarzania. Może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić      
             sprzeciw. 

10. Państwa dane będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji biznesowej w tym także 
do  celów marketingowych i mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z PPHU 
KLECHNIOWSKA Sp. z o.o. . 

11. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (poza Unię Europejską). 
12. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uważają Państwo ,że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 
 

 

 


