INFORMACJE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Szanowna Pani, Szanowny Panie,
poniżej znajdują się istotne informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.
Przekazanie Pani/Panu poniższych informacji jest wymagane przez przepisy unijnego
rozporządzenia – tzw. RODO1.
Otrzymuje Pani/Pan poniższe informacje, ponieważ:
 skierował/a Pani/Pan do Administratora zapytanie o przedstawienie oferty zawarcia
umowy;
 skierował/a Pani/Pan do Administratora zapytanie o przedstawienie oferty zawarcia
umowy z osobą lub podmiotem, w imieniu którego działa Pani/Pan w charakterze
pełnomocnika (dalej jako: „pełnomocnik”) lub osoby kontaktowej dalej jako: „osoba
kontaktowa”).
 jest Pani/Pan stroną umowy zawartej z Administratorem lub
 działa Pani/Pan w charakterze pełnomocnika (dalej jako: „pełnomocnik”) osoby, która
jest stroną umowy zawartej z Administratorem, lub
 osoba, która zawarła umowę z Administratorem wskazała Panią/Pana jako osobę
kontaktową (dalej jako: „osoba kontaktowa
Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Produkcyjno-UsługowoHandlowy „JAWOR” Zbigniew Świadek siedzibą Linowiec 22, 83-200 Starogard Gdański,
(„Administrator”).
Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
a) e-mailowo, przesyłając wiadomość na adres: zaklad@jawor-meble.com.pl; salon@jawormeble.com.pl
b) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Linowiec 22, 83-200 Starogard Gdański
lub ul. Juranda Ze Spychowa 2, 83-200 Starogard Gdański

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora
Jeżeli przesłane zapytanie dotyczy oferty zawarcia przez Panią/Pana umowy z Administratorem,
wówczas Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) przedstawienia przez Administratora oferty zawarcia umowy, ponieważ przetwarzanie
jest niezbędne podjęcia działania na Pani/Pana żądanie zgłoszone przed zawarciem
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Pani/Pana
zapytaniem o przedstawienie oferty, zawartą umową lub z przetwarzaniem Pani/Pana
1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s 1).

c)
d)

e)

f)

danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest możliwość
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
zawarcia i wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem, ponieważ
przetwarzanie jest niezbędne do jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
marketingu bezpośredniego produktów lub usług, ponieważ przetwarzanie jest
niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), jakim jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
spełnienia obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, które
są nałożone na Administratora (np. wobec urzędów skarbowych), ponieważ
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlega
Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
w przypadku, gdy wyraziła Pani/Pan na rzecz Administratora zgodę na przetwarzanie
danych osobowych – w celu wyrażonym w treści zgody, przy czym podstawą prawną
przetwarzania jest dobrowolnie udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator
informuje, że udzielenie zgody zawsze jest w pełni dobrowolne, a udzielona zgoda może
być w każdej chwili wycofana bez negatywnych konsekwencji tego cofnięcia i bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

Źródło pochodzenia danych osobowych (dotyczy osoby kontaktowej)
Jeżeli jest Pani/Pan osobą kontaktową, informujemy, że Pani/Pana dana osobowe, obejmujące
dane kontaktowe, otrzymaliśmy od naszego potencjalnego klienta i są one przetwarzane w
celach wskazanych w niniejszych informacjach Administratora.
Kategorie odbiorców danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
 podmioty świadczące usługi:
- z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,
- drukarskie i archiwizacyjne,
- informatyczne i nowych technologii,
- marketingowe, komunikacyjne i analityczne,
- obsługi telefonicznej lub elektronicznej,
- prawne,
 podmioty współpracujące przy łączeniu oferowanych usług lub produktów (partnerzy
Administratora),
 pracownicy agencji pracy tymczasowej

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

Jeżeli przesłane zapytanie dotyczy oferty zawarcia przez Panią/Pana umowy z Administratorem,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących okresach, zależnie od celu:
 przedstawienia przez Administratora oferty zawarcia umowy - w czasie do 3 (trzech)
miesięcy od dnia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie o przedstawienie oferty, chyba że
wcześniej zawrze Pani/Pan umowę z Administratorem lub poinformuje Administratora,
że nie chce jej zawrzeć. W przypadku, gdy będzie Pani/Pan prowadzić z nami negocjacje
dotyczące warunków zawarcia umowy, okres może ulec przedłużeniu – wówczas
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 1 (jednego) miesiąca od dnia
zakończenia negocjacji;
 ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia
roszczeń związanych z Pani/Pana zapytaniem o przedstawienie oferty, z tytułu umowy
lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu
uwzględnienia sprzeciwu;
 zawarcia i wykonania umowy – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;
 marketingu bezpośredniego produktów lub usług – do momentu rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy albo do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
 spełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora - do momentu
wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;
 w celu określonym w treści zgody (w przypadku, gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na
przetwarzanie danych osobowych) - do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

Jeżeli jest Pani/Pan pełnomocnikiem lub osobą kontaktową, Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane w różnych okresach, zależnie od celu:
 przedstawienia przez Administratora oferty zawarcia umowy - w czasie do 3 (trzech)
miesięcy od dnia odpowiedzi na zapytanie o przedstawienie oferty, chyba że wcześniej
osoba lub podmiot, w imieniu którego Pani/Pan działa, zawrze umowę z
Administratorem lub poinformuje Administratora, że nie chce jej zawrzeć. W przypadku,
gdy będą prowadzone negocjacje dotyczące warunków zawarcia umowy, okres może
ulec przedłużeniu – wówczas Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 1
(jednego) miesiąca od dnia zakończenia negocjacji;
 ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia
roszczeń związanych z zapytaniem o przedstawienie oferty lub roszczeń związanych z
przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu uwzględnienia sprzeciwu.
Przysługujące Pani/Panu prawa
ma Pani/Pan prawo:
 dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania,
uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
 przenoszenia danych osobowych, które Pani/Pan dostarczył/a. Prawo to obejmuje
możliwość otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W ramach prawa
przenoszenia ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, a





jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan prawo żądania, aby dane osobowe
zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi;
cofnięcia każdej udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym pozostanie to
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonywał na
podstawie zgody zanim została cofnięta;
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna
Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z RODO.
Prawo wniesienia sprzeciwu

Jeżeli przesłane zapytanie dotyczy oferty zawarcia przez Panią/Pana umowy z Administratorem,
ma Pani/Pan także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami związanymi z Pani/Pana zapytaniem o przedstawienie oferty lub
z przetwarzaniem danych osobowych. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana
szczególna sytuacja. Po jego otrzymaniu Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane
osobowe w tym celu, chyba że wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
Jeżeli jest Pani/Pan pełnomocnikiem lub osobą kontaktową, ma Pani/Pan także prawo do
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec:
 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu przedstawienia przez
Administratora oferty zawarcia umowy z osobą lub podmiotem, którego jest
Pani/Pan pełnomocnikiem lub osobą kontaktową;
 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami związanymi z Pani/Pana zapytaniem o przedstawienie
oferty lub z przetwarzaniem danych osobowych.
Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po jego otrzymaniu
Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu (lub celach) objętych
sprzeciwem, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich
niepodania (nie dotyczy osoby kontaktowej)
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne realizacji
Pani/Pana zapytania. lub do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.

