KLAUZULA INFORMACYJNA
Informujemy, że od 25 maja 2018 r. stosujemy przepisy 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 (dalej jako „Rozporządzenie”).
1. Administratorem danych osobowych jest Janina Potorska oraz Robert Potorski prowadzący
działalność gospodarczą jako wspólnicy KABANEK S.C. JANINA POTORSKA, ROBERT
POTORSKI z siedzibą w Osówce (09-304 Lubowidz), Osówka 85A, NIP 5110292348,
http://www.kabanek.pl/, email potorscykabanek@gmail.com, biuro@kabanek.pl.
2. Dane osobowe są przetwarzane:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), w tym w szczególności wobec sprzedaży towarów lub
usług, obsługi klienta i bieżącego kontaktu;
b) w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych nałożonych przepisami prawa
(art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), w tym w szczególności wystawiania i przechowywania
faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji;
c) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;
prawnie uzasadnionym interesem jest prawo dochodzenia roszczeń i ochrony przed nimi);
d) w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia), w tym w szczególności prowadzenie marketingu pośredniego i
bezpośredniego, poprawa jakości oferowanych towarów i usług, zarządzanie aktywnością
na stronach internetowych (monitorowanie, weryfikacja funkcjonalności, tworzenie analiz,
zestawień oraz statystyk).
3. Jeśli zostanie wyrażona zgoda na wykorzystywanie własnych danych, treść zgody będzie
określać cel przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
4. Dane osobowe przekazywane sąą podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w
związku z podjętą współpracąą (m.in. obsługującym systemy teleinformatyczne, świadczącym
usługi doradcze, prawne, audytowe), jak również udostępniane są innym administratorom
danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (m.in. prowadzącym działalność pocztową,
kurierską, marketingową).
5. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym zawsze w przypadku realizacji
przez Administratora zadań wynikających z jego obowiązków prawnych. Udostepnienie danych

osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia współpracy oraz realizacji umowy.
Niepodanie danych może utrudnić ć lub całkowicie uniemożliwić współpracę z Administratorem.
6. Gdy podstawą prawną jest zgoda, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
niepodanie danych może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić współpracę z Administratorem.
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kontrahentów, klientów, osób zainteresowanych.
9. W każdym czasie osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do treści
danych, ich poprawiania, sprostowania oraz przeniesienia, do ich usunięcia (prawo do bycia
zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, osobie przysługuje prawo
do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Dane osobowe zostaną ą usunięte po odwołaniu zgody albo, gdy staną ą sięą niepotrzebne
do celów, do których zostały zgromadzone. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
w zakresie i terminie wynikającym z przepisów prawa (m.in. wymogi podatkowe, rachunkowe,
pracownicze, odszkodowawcze, realizacja zadań ustawowych i statutowych).
12. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu profilowaniu w
celu dokonywania analizy preferencji klientów.
13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

