
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW 

oraz upoważnienie do przetwarzania danych osobowych  
 
 Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 – zwanym dalej Rozporządzeniem, informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maciej Łuczak prowadzący działalność gospodarczą 
pod firmą P.H.U. VattenBud Maciej Łuczak , pod adresem 99-210 Uniejów ul. Sienkiewicza 21  
NIP 828 139 92 67, zwany dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem: Maciej Łuczak  
pod adresem 99-210 Uniejów ul. Sienkiewicza 21 tel. 695 687 357 lub 516 797 660 

2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, usługi, w tym również na odległość, przez 
internet za pomocą poczty elektronicznej, poza siedzibą Administratora, wykonania usługi  
w uzgodnionym z Panią/Panem miejscu i terminie oraz wykonania usług w pozostałym zakresie umowy 
zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 
Niepodanie niezbędnych danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z możliwości realizacji usług dla  
Pani/Pana, a także złożenie zamówienia, usługi  tym również na odległość, przez internet za pomocą poczty 
elektronicznej, poza siedzibą Administratora w uzgodnionym z Panią/Panem miejscu i terminie. W przypadku 
braku zgody konieczna jest osobista wizyta w siedzibie Administratora i potwierdzenie szczegółów 
zamówienia, usługi. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie 
udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych  
na podstawie przepisów prawa. 

4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych. 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane. nie krócej niż przez okres trwania umowy, realizacji usługi oraz 
przedawnienia łączących się z tym możliwych zgodnie z przepisami prawa roszczeń lub okres konieczny z 
uwagi na istniejące obowiązki podatkowe lub administracyjne ciążące na Administratorze, a w przypadku 
rejestracji na stronie www Administratora lub poprzez adres email należący  
do Administratora – przez czas posiadania konta poczty elektronicznej służącej do korespondencji. 

6. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do 
analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 
 

Niniejszym kwituję zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną oraz upoważniam Administratora  
do przetwarzania moich danych osobowych w zakresach i sposób wskazany w powyższej klauzurze. 
 


