
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO), informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: ARKA – Aleksander Czarny 

i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Nowohucka 69a, kod pocztowy 30 

– 728 Kraków, adres e-mail: arka@arka-meble.pl, tel. 12 656 39 00 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej 

RODO i w celu: 

- zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do 

zawarcia i wykonania umowy. 

- dochodzeń roszczeń związanych z zawartą przez Państwa umową – podstawą prawną 

przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia 

roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa umowy. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z 

tytułu zawartej umowy oraz innych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku 

przechowywania dokumentacji księgowych dotyczących tej umowy. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do 

cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 

zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego 

rozporządzenia RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem warunkiem zawarcia 

umowy.  

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe  nie są udostępniane osobom trzecim, z 

wyjątkiem firm kurierskich i transportowych realizujących dostawy przesyłek. 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
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