Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że firma
OLEJNIK ZBIGNIEW MEBLOPROJEKT z siedzibą Radom ul Rodziny Winczewskich
16m1, przetwarza informacje o danych osobowych ,pozyskane w drodze
indywidualnych działań osób zainteresowanych dodaniem zapytania poprzez strony:
http://www.meblezklasa.pl/#/zapytaj/
https://www.facebook.com/olejnik.zbigniew/
http://mebloprojekt-zbigniew-olejnik-furniture-maker.business.site/
http://www.firmy.net/meble-na-zamowienie/mebloprojekt,WHTBY.html
https://meblezklasa.oferteo.pl/
poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny pod numerem 606270519
lub mail : biuro@meblezklasa.pl
- poprzez podpisanie kontraktu na wykonanie usługi.
- akceptację oferty drogą elektroniczną lub ustną
. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej nazwa
RODO), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w
szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych
osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące
przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od
tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych
źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: *OLEJNIK
ZBIGNIEW MEBLOPROJEKT z siedzibą Radom 26-610 ul. Rodziny Winczewskich 16m1*
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Zbigniew Olejnik, Rodziny Winczewskich 16m1, 26-610 Radom , drogą mailową na adres:
biuro@meblezklasa.pl lub telefonicznie 606270519
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w
oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora
Podanie swoich danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności
dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą -usługodawcą. Podanie przez Państwa swoich
danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy o
sprzedaży-usługi z firmą OLEJNIK ZBIGNIEW MEBLOPROJEKT .

3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do celów pozyskania lub wykonania
zlecenia w oparciu o państwa zapytanie lub zgłoszenie chęci skorzystania z oferowanych
przez OLEJNIK ZBIGNIEW MEBLOPROJEKT i nie udostępnia ich innym osobom
trzecim, z wyjątkiem firm współpracujacych i obsługujących
OLEJNIK ZBIGNIEW MEBLOPROJEKT w zakresie usług : kadrowych i
rachunkowych,oraz fiskalno-skarbowych.
Tym samym informujemy w powyższym zakresie w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ,oraz (np. wystawienie faktury dokumentującej zakup) lub obsługi hostingowej
państwa dane mogą być powierzone następującym podmiotom trzecim :
Kancelaria Podatkowa
Lewandowski Artur
26-600 Radom, ul. Grodzka 2
tel. 362-35-81
biurolewandowski@poczta.onet.pl
Fakturownia.pl
https://fakturownia.pl/regulamin#powierzenieprzetwarzaniadanych
Hostingodawca administrator strony www.meblezklasa.pl
APISOFT Robert Zajda, ul. Wolanowska 134, 26-600 Radom, www.apisoft.pl
https://hosting.apisoft.pl/regulaminy
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie we własnym zakresie,
podczas podstawowych procedur kontaktów w toku współpracy nad przyszłym zleceniem
oraz podpisanym kontraktem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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 94/46/We (dalej "RODO") - tj.
przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient
jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy
sprzedaży.
5. Państwa dane osobowe będą przez firmę OLEJNIK ZBIGNIEW MEBLOPROJEKT
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze
świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń po sprzedażowych (np. uprawnień z
gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych).
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@meblezklasa.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: OLEJNIK ZBIGNIEW
MEBLOPROJEKT z siedzibą Radom 26-610 ul. Rodziny Winczewskich 16m1
7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Z poważaniem,
Zbigniew Olejnik

