
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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 - RODO) przyjmuję do wiadomości, że:  

1) Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z zawarciem i wykonaniem 

umowy jest Firma Zenon Kryniewiecki PPHU BET-KRYN BYSZKI - siedziba: Byszki 39A, 64-850 Ujście. 

2) Podanie przeze mnie danych osobowych do Umowy ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem 

koniecznym jej zawarcia i wykonania. 

3) Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Firmę Zenon 

Kryniewiecki PPHU BET-KRYN BYSZKI, w tym profilowaniu. 

4) Przysługują mi prawa: 

 dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii, 

 sprostowania (poprawiania) danych, 

 usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  

 do ograniczenia przetwarzania danych, 

 do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 

RODO), 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5) Administrator Danych, zgodnie z przepisami prawa gospodarczego oraz przepisami właściwymi w sprawach 

postępowania na wypadek zaistnienia określonych prawem roszczeń przechowywał będzie dotyczące mnie 

dane osobowe związane z realizacją niniejszej Umowy przez okres do 10 lat od momentu jej wykonania.  

6) Dotyczące mnie dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa oraz podwykonawcom związanym z Firmą Zenon Kryniewiecki PPHU BET-KRYN BYSZKI umowami 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, firmy 

informatyczne. 

7) W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny: 

530 737 180 lub e-mail: biuro@stropy.pila.pl. 

 
 

DOBROWOLNE ZGODY KLIENTA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Przyjmuję do wiadomości, że wyrażone poniżej  zgody w zadeklarowanych celach mogą być przeze mnie 
wycofane w każdym czasie. Ewentualne wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Wycofanie zgody nastąpić może w każdym czasie i w dowolnej formie, w tym:  korespondencyjnie – 
przesyłając stosowne oświadczenie na adres Zenon Kryniewiecki PPHU BET-KRYN BYSZKI i - siedziba: Byszki 39A, 
64-850 Ujście, drogą elektroniczną - przesyłając stosowne oświadczenie na adres biuro@stropy.pila.pl lub 
osobiście – w siedzibie Firmy. 
 
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Firmę Zenon Kryniewiecki PPHU BET-KRYN 
BYSZKI - siedziba: Byszki 39A, 64-850 Ujście moich danych osobowych zawartych w Umowie w 
celach nawiązania kontaktu metodami tradycyjnymi poprzez przesyłanie mi informacji o 
charakterze marketingowym na mój adres korespondencyjny. 
 
 TAK  NIE 

 
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
wyrażam dobrowolnie zgodę na przesyłanie na wskazany przeze mnie adres e-mail, względnie SMS 
na wskazany przeze mnie numer telefonu, informacji handlowej przez Firmę Zenon Kryniewiecki 
PPHU BET-KRYN BYSZKI - siedziba: Byszki 39A, 64-850 Ujście. 

 
 TAK  NIE 

 


