
W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 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), 

Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, informuję, że: 

 

1. Administrator danych 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane "EKO-INSTAL"Piotr Kuczkowski z siedzibą w Bytowie 

jest w świetle przepisów prawa administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że 

odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi 

przepisami. 

Dane Administratora: Piotr Kuczkowski, tel 59 821 61 17 e-mail: biuroekoinstal@o2.pl 

 

2. Zakres przetwarzanych danych 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie: Imię, nazwisko, adres zamieszkania lub 

siedziby, realizacji umowy, adres email, telefon, NIP 

 

3. Cel i podstawa wykorzystywania danych osobowych 

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania 

wykorzystujemy w następujących celach: 

1) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy - przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej 

zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie 

"wykonaniem umowy"); 

2)wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: 

a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów 

 

4. Informacje o odbiorcach danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych będą  m.in.: 

1) obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia 

teleinformatyczne; 

2)podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, 

podatkową, rachunkową, 

3) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: 

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; 

b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania 

zwrotów na Państwa rzecz; 

c) podmiotom nabywającym wierzytelności - w razie nieopłacenia przez Państwa naszych 

rachunków w terminie; 

d) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych 

- w zakresie, w jakim staną się administratorem danych 
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4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską. 

 

5. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane 

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać: 

1) przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) 

RODO; podstawę tę będziemy nazywać "obowiązkiem prawnym"); 

2) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa 

prawna: obowiązek prawny); 

3) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. 

odpowiedzialność z tytułu rękojmii lub gwarancji z umowy, przedawnienie roszczeń (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać "prawnie uzasadnionym 

interesem"); 

4) wykrywania nadużyć i zapobiegania im - przez czas trwania umowy (podstawa prawna: 

wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z 

umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów - 

przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes); 

5) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z 

umowy innemu podmiotowi - przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z 

umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes); 

6) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w 

szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług, - przez czas trwania umowy, a następnie 

nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa 

prawna: nasz prawnie uzasadniony interes); 

 

6. Informacje o prawie żądania dostępu do danych 

W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 

której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia 

te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie 

 

7. Przetwarzanie w przypadku udzielonej zgody 

W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres 

Administratora danych lub mailowo na adres: biuroekoinstal@o2.pl, a wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

8. Informacje o prawie wniesienia skargi 

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych 

narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 



 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie będzie 

możliwe wykonanie na Państwa rzecz usług objętych umową. 


