Częstochowa, dn. 25.05.2018
Szanowni Państwo
Szanowny Panie/Szanowna Pani,

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych pragnę poinformować, w jaki sposób
P.H.U.P. „MaR” Robert Majewski (dalej jako: „MaR”) przetwarza dane osobowe oraz jakie uprawnienia
w związku z przetwarzaniem tych danych osobowych Państwu/Panu/Pani przysługują.

Kto jest administratorem Państwa/Pana/Pani danych osobowych?
Administratorem, a więc podmiotem, który decyduje w jaki sposób wykorzystywane będą
Państwa/Pana/Pani dane osobowe jest „MaR” z siedzibą w Częstochowie 42-202, Ul. Poznańska 27,
NIP: 5731258141, REGON: 240466304.
Kontakt z przedstawicielem „MaR” - Robertem Majewskim - drogą mailową pod adresem:
robert_maj@poczta.onet.pl oraz telefonicznie pod numerem: 601-500-563

W jakim celu i na jakiej podstawie „MaR” przetwarza Państwa/Pana/Pani dane osobowe?
„MaR” przetwarza Państwa/Pana/Pani dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania
zawartej z Państwem/Panem/Panią umowy, w tym do:
•
•
•
•

świadczenia usługi sprzedaży towarów oferowanych przez „MaR”;
obsługi wszelkich reklamacji składanych w związku ze sprzedażą;
obsługi próśb i wniosków, jeśli takie zostaną złożone oraz
kontaktowania się z Państwem/Panem/Panią, w szczególności w celach związanych z wykonaniem
umowy i sprzedażą towarów.

Przepisy prawa wymagają od „MaR” przetwarzania Państwa/Pana/Pani danych osobowych w celach
podatkowych i rachunkowych, w szczególności na podstawie art. 86 § 1 w zw. 70 § 1 Ordynacji
podatkowej oraz art. 74 ustawy o rachunkowości.
Informuję również, że „MaR” przetwarza Państwa/Pana/Pani dane osobowe na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu w zakresie:
•
•
•
•

obsługi próśb i wniosków, jeśli nie są one bezpośrednio powiązane z wykonaniem zawartej umowy;
potencjalnej windykacji należności czy konieczności wszczęcia postępowania sądowego;
przechowywania dokumentów i danych w celach archiwalnych oraz
wykazania rozliczalności przez organem nadzorczym celem wskazania, iż „MaR” spełnia wszystkie
obowiązki wynikające z przepisów prawa.

„MaR” jest uprawniony przekazać Państwa/Pana/Pani dane osobowe innemu podmiotowi, jeśli
udzielą Państwo/Pan/Pani na to wyraźnej zgody. „MaR” przetwarza takie dane przez okres
obowiązywania takiej zgody. Są Państwo/Pan/Pani uprawnieni w każdej chwili wycofać zgodę w ten
sam sposób, w jaki została udzielona.

Czy „MaR” udostępnia Twoje dane osobowe?
Państwa/Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione innemu podmiotowi z branży
architektoniczno-budowlanej, jeśli „MaR” ma uzasadnione przypuszczenie, że mogą

Państwo/Pan/Pani być zainteresowani współpracą z takim podmiotem i tylko za Państwa/Pana/Pani
zgodą.
W innym zakresie MaR nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom.

Jak długo „MaR” przechowuje Państwa/Pana/Pani dane?
„MaR” przechowuje Państwa/Pana/Pani dane osobowe przez okres konieczny do wykonania umowy
oraz przez okres 10 lat po zakończeniu umowy, jeśli możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z jej
wykonywaniem.
Państwa/Pana/Pani dane osobowe są również przechowywane dla celów rachunkowych
i podatkowych przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin
płatności podatku.
Zapewniając rozliczalność „MaR” przechowuje dokumenty oraz dane osobowe przez okres, który
umożliwi udokumentowanie spełnienia wszelkich obowiązków prawnych. Okres przechowywania
danych dla celów archiwalnych wynosi 10 lat - termin przedawnienia roszczeń.

Jakie uprawnienia mają Państwo/Pan/Pani wobec „MaR” w zakresie przetwarzanych danych?
„MaR” spełnienia wszystkie Państwa/Pana/Pani prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania
danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu Twoich danych
osobowych.
Uprawnienia te mogą Państwo/Pan/Pani wykonać, gdy:
•
•

•

•

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo/Pan/Pani, że dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa/Pana/Pani dane nie będą już niezbędne
do celów, dla których zostały zebrane przez „MaR”; cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie
danych; zgłoszono sprzeciw wobec przetwarzania Państwa/Pana/Pani danych; dane będą
przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem
usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo/Pan/Pani,
że dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający „MaR” sprawdzić prawidłowość danych;
Państwa/Pana/Pani dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą
Państwo/Pan/Pani chcieli, aby zostały usunięte; dane nie są już potrzebne „MaR”, ale mogą być
potrzebne Państwu/Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiony zostanie
sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy
po stronie „MaR” są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa/Pana/Pani danych odbywa
się na podstawie Państwa/Pana/Pani zgody lub umowy zawartej z Państwem/Panem/Panią
oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo/Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Państwa/Pana/Pani danych
osobowych przez „MaR” do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Czy i dlaczego są Państwo/Pan/Pani obowiązani podać „MaR” swoje dane osobowe?
Powinni Państwo/Pan/Pani podać „MaR” swoje dane osobowe, aby zawrzeć i wykonać umowę
sprzedaży towarów oferowanych przez „MaR”.
Prosimy pamiętać, że jeśli nie podacie Państwo/Pan/Pani tych danych „MaR” nie będzie mógł
świadczyć usług sprzedaży oferowanych towarów, a więc nie będzie możliwym zawarcie i wykonanie
umowy.
„MaR” może poprosić Państwo/Pana/Panią o podanie innych danych osobowych, jeśli jest to
niezbędne celem spełnienia wymagań prawnych, w szczególności rachunkowych i podatkowych.

Czy „MaR” przekazuje Państwa/Pana/Pani dane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych?
„MaR” nie przekazuje ani nie ma zamiaru przekazywania Państwa/Pana/Pani danych ani do państw
trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Czy „MaR” dokonuje zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, które mogą wpłynąć na
Państwa/Pana/Pani prawa?
„MaR” nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie dokonuje profilowania.

