
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów i kontrahentów

Mateusza Jóźwiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „MATSTAL” Mateusz

Jóźwiak, Kamień Kolonia 12a, 62 – 834 Ceków, NIP: 9680939240, REGON: 301644032 – na

podstawie art. 13 RODO.

Niniejszym informuję Cię, że przetwarzam Twoje dane osobowe.

Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się poniżej.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem  Twoich  danych  osobowych  jest  Mateusz  Jóźwiak  prowadzący  działalność

gospodarczą pod nazwą „MATSTAL” Mateusz Jóźwiak, Kamień Kolonia 12a, 62 – 834 Ceków, NIP:

9680939240, REGON: 301644032 (zwany dalej „Administratorem”).

Dane kontaktowe: Możesz skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu: +(48) 662 198

166 lub +48 735 468 063,, a także mailowo pod adresem mailowym: biuro@matstal.com . com oraz

korespondencyjnie: Mateusz Jóźwiak, Matstal, Kamień Kolonia 12a, 62 – 834 Ceków.

2. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzam Twoje dane osobowe:

- w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania moją ofertą (art.  6 ust.  1 lit.  b

RODO);

-  w  celu  zawarcia  i  wykonywania  umowy  zawartej  przez  Ciebie  ze  mną  oraz  do  dokonania

niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem (art. 6 ust. 1  lit. b RODO);

-  w  celu  wykonywania  moich  ustawowych  obowiązków,  w  szczególności  podatkowych  i

sprawozdawczych (art. 6 ust. 1  lit. c RODO);

- w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- dla celów marketingu bezpośredniego Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- w wyżej wymienionych celach, nieobjętych wyżej wskazanymi podstawami przetwarzania danych,

jednakże wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej i wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe udostępniam następującym kategoriom podmiotów:

- zewnętrznemu biuru księgowemu,

- dostawcy oprogramowania i hostingu (np. poczta e-mail),

- podmiotom upoważnionym do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

w tym Urzędowi Skarbowemu,

- moim partnerom handlowym, dostawcom i  klientom – wyłącznie  w zakresie danych osobowych

niezbędnych  do  realizacji  zawartej  przez  Ciebie  ze  mną  umowy,  a  w  pozostałym  zakresie  po

uzyskaniu Twojej odrębnej, dobrowolnej zgody,

- operatorom pocztowym, przedsiębiorstwom kurierskim,

- przewoźnikom.



4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazuję Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Okres przechowywania danych

- Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy nie dojdziemy do porozumienia w

przedmiocie zawarcia umowy, przechowuję do zakończenia negocjacji, 

- Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przechowuję do końca okresu przedawnienia

potencjalnych roszczeń wynikających z tej umowy,

-  Twoje  dane pozyskane  w celu  wykonywania moich ustawowych obowiązków,  w szczególności

podatkowych i sprawozdawczych przechowuję przez czas niezbędny do realizacji moich ustawowych

obowiązków, w szczególności do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych,

-  Twoje  dane  pozyskane  dla  celów  marketingu  bezpośredniego przechowuję  przez  niezbędny  do

realizacji mojego prawnie uzasadnionego interesu, jednak nie dłużej niż do czasu wyrażenia Twojego

sprzeciwu,

- Twoje dane pozyskane na podstawie Twojej zgody przechowuję do czasu aż cofniesz zgodę.

6. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

- prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, żebym przetwarzał

Twoje dane, możesz zażądać, żebym je usunął;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych - możesz zażądać, żebym ograniczył przetwarzanie

Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań,

jeżeli Twoim zdaniem mam nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzam je bezpodstawnie lub

nie chcesz, żebym je usunął, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na

czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie

uzasadnionego  interesu  Administratora,  przysługuje  Ci  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec

przetwarzania Twoich danych osobowych;

- w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego

(stanowiącego  prawnie  uzasadniony  interes  Administratora),  przysługuje  Ci  prawo  wniesienia

sprzeciwu.  Jeżeli  wniesiesz  sprzeciw  wobec  przetwarzania  Twoich  danych  osobowych  do  celów

marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane do takich celów;

- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo

wycofania  zgody  w  każdej  chwili.  Wycofanie  zgody  nie  ma  wpływu  na  zgodność  z  prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

-  w zakresie,  w jakim Twoje dane są  przetwarzane w celu  zawarcia  i  wykonywania  umowy lub

przetwarzane na podstawie zgody, jak również w sposób zautomatyzowany – przysługuje Ci także

prawo  do  przenoszenia  danych  osobowych,  tj.  do  otrzymania  od  Administratora  Twoich  danych

osobowych,  w  ustrukturyzowanym,  powszechnie  używanym  formacie  nadającym  się  do  odczytu



maszynowego.  Możesz  przesłać  te  dane  innemu  administratorowi  danych.  Uprawnienie  do

przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;

- prawdo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważasz, że przetwarzam Twoje dane

niezgodnie  z  prawem,  możesz  złożyć  w tej  sprawie  skargę  do  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, Infolinia: 606-950-

000).

7. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Ciebie danych jest:

- warunkiem zawarcia umowy - jeżeli nie podasz danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy

mogę odmówić zawarcia umowy,

- dobrowolne - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda.

8. Informacja o profilowaniu

Twoje dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu.


