
KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z przepisami o ochronie danych osobowych , tj. Rozporządzeniem 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO a także w 

związku z faktem , iż Pani / Pana dane osobowe figurują w naszej Bazie informujemy , że: 

1. Administratorem Pani / Pana danych  osobowych jest 

 P.P.H.U. Deco-Art Rafał Dynowski   

z siedzibą w Krakowie przy ul. Bieńczyckiej 168 pawilon 608, 31-831 

NIP  678-293-51-49 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art.6 Rozporządzenia ust.1 pkt.b,c, 

oraz  w celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu/sprzedaży i są przechowywane przez okres  

5 lat od momentu , w którym operacje, transakcje zakupu/sprzedaży i postepowania 

zakupowe/sprzedażowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone 

lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy 

lub zlecenia zakupu/ sprzedaży. 

3. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne , jednak ich niepodanie 

uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia zakupu/sprzedaży. 

4. Jeżeli Pani/Pana dane nie zostały nam przekazane bezpośrednio od Pana/Pani , oznacza to, że 

pozyskaliśmy je ze źródeł publicznie dostępnych. 

5. Odbiorcami Pani//Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów z 

podwykonawcami usług w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa. 

7. Przysługują Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani /Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

9. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

 

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres mailowy, z 

którego otrzymaliście Państwo klauzulę lub skontaktować się z Administratorem 

korespondencyjnie pod adresem P.P.H.U. Deco-Art Rafał Dynowski  31-831 Kraków  ul. 

Bieńczycka 168 pawilon 608 z adnotacją „Ochrona danych osobowych”. 

 


