
 

Klauzula informacyjna  

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z  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) niniejszym  informujemy, 

że: 

1.Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo „Budomex” Sp. z o.o. 

z siedzibą przy ul. Baśniowej 8/10,   87-800 Włocławek , tel.: 54 232 67 21, adres e-mail: 

budomex@wl.onet.pl. Może się Pan/Pani/Państwo kontaktować z nami listownie, telefonicznie ,                      

e-mailem. 

2. Dane osobowe otrzymaliśmy od Pana/Pani/Państwa poprzez  skierowane do nas zapytanie  bądź w 

trakcie aktywności na naszej stronie internetowej (np. przez formularz kontaktowy) i  przetwarzane są 

one,  ponieważ jest to niezbędne do: 

- obsługi zapytań i zgłoszeń skierowanych do nas , a tym samym  zapewnienia najlepszej obsługi klienta 

- zawierania i realizacji umów  (świadczenia usług) 

- dochodzenia roszczeń 

- archiwizacji 

- prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani/Państwa danych jest: 

- udzielona zgoda (art.6 ust.1 lit. a  Rozporządzenia RODO ); 

- konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie  przed zawarciem umowy 

(art.6 ust.1 lit. b  Rozporządzenia RODO ); 

- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust.1 lit. c       

   Rozporządzenia RODO ); 

- konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,  

   (art.6 ust.1 lit. f  Rozporządzenia RODO ). 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z obsługi i 

przeprowadzenia transakcji .  W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja 

procesów jw.  

5. Przysługuje Panu/Pani/Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Dane udostępnione przez Pana/Panią/Państwo  mogą podlegać udostępnieniu innym odbiorcom tj.:  

- podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,  

- kancelariom prawnym lub podatkowym , którym Administrator zlecił np. prowadzenie postępowania, 
- bankom współpracującym z Administratorem w ramach prowadzonej przez niego działalności  

   gospodarczej, 
- kancelariom notarialnym współpracującym  z Administratorem, 

- podmiotom udzielającym Administratorowi wsparcia informatycznego, 

- podmiotom wspierającym usługi pocztowe lub kurierskie. 

- podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonywaniu umów łączących Administratora   

   z klientem np. usługi serwisowe, naprawcze, reklamacyjne. 

7. Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ,w tym 

profilowaniu. 



 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

9.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z 

Panią/Panem/Państwem, a także po jej zakończeniu przez czas, w jakim możliwe jest 

dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, maksymalnie 10 lat od dnia 

zakończenia wykonywania umowy. Ponadto,  przechowujemy dane dla celów podatkowych i 

rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie 

finansowe. Dane osobowe dotyczące działań okołosprzedażowych  będą przechowywane  do czasu 

zakończenia procesów związanych z obsługą transakcji lub wycofania zgody. 

 

 

Przedsiębiorstwo „Budomex” Sp. z o.o. 

Ul. Baśniowa 8/10,87-800 Włocławek 

Tel. 54 232 67 21, 232 55 47 

e-mail: budomex@wl.onet.pl 

www.budomex.wloclawek.pl 

KRS: 0000025071 

NIP: 8880400396 

REGON : 008042854 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


