
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osób, od których zbierane są dane osobowe 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
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, s. 1) - dalej RODO 
- informuję, że: 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest: 
A.D METAL DARIUSZ SOŁTYCZ, ul. Willowa 30/16, 71-650 Szczecin,  
NIP: 8511747388 

     II.     Cele i podstawy przetwarzania 

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy 
przetwarzać Twoje dane: 
1. w celu zawarcia umowy/zlecenia na podstawie Twojego zainteresowania naszą 

ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

2. w celu wykonania umowy/zlecenia, którą zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 
lit. b RODO); 

3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie 
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 
potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

III. Prawo do sprzeciwu 
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać 
Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do 
Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są 
nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam 
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

IV. Okres przechowywania danych 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym jest to konieczne 
dla realizacji celu związanego z ich przetwarzaniem, a jeżeli mogą ujawnić się 
roszczenia wynikające z łączącego nas stosunku cywilno-prawnego możliwe jest 
przedłużenie okresu przetwarzania do czasu przedawnienia konkretnego 
roszczenia. 

V. Odbiorcy danych 
Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Przy czym do Twoich 
danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy oraz podmioty przetwarzające, np. 
firmy księgowe, prawnicze. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;  

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  
e) prawo do przenoszenia danych; 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy 
oraz do spełnienia obowiązku podatkowego. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą profilowane. 


