
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
INFOR MACJE OGÓLNE 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w skrócie (RODO). Głównym 
celem RODO jest ochrona danych osobowych. RODO ma działać w taki sposób, 
aby podmiot decydujący o tym, jak są gromadzone i przetwarzane Twoje dane 
osobowe (inaczej administrator danych osobowych - ADO) przekazał Ci niezbędne 
informacje do zapewnienia rzetelności i przejrzystości w procesie przetwarzania 

danych osobowych. 

KTO JEST ADMINISTR ATOR EM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH - 
ADO ?  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Edward Patro prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa Mixor Patro 
Edward Pasieki ul. Leśna 2, 22-600 Tomaszów Lubelski NIP: 9211268632. 

FOR MY KONTAKTU Z ADMINISTR ATOR EM DANYCH 

Dopuszcza się poniższe metody kontaktu z Administratorem danych:  

 Telefon kontaktowy 84 664 13 55, 

 Za pomocą poczty email pod adresem biuro@patro.com.pl lub poczty 
tradycyjnej, 

 Bezpośrednio w biurach obsługi klienta firmy. 

JAK I  JEST CEL I  PODSTAWA PR AWNA DO PR ZETWAR ZANIA TWOICH 
DANYCH OSOBOWYCH PR ZEZ FIR MĘ HANDLOWO-USŁUGOWĄ  
MIXOR  PATR O EDWAR D? 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest  niezbędne do realizowania każdej 

umowy kupno-sprzedaż zawartej  z Tobą a także do:  

 Kontaktowania się z Tobą za pomocą firmowej poczty email, 

 Przesyłanie Ci faktur drogą elektroniczną, 

 Przesyłania Ci ofert drogą elektroniczną, 

 Realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży,  

 Kontaktowania się z Tobą w tym w celach związanych ze świadczeniem 

usług, 

 Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia 
rozliczalności wynikającymi z przepisów prawa - Obowiązujące przepisy 
prawne nakazują przechowywanie dokumentów księgowych takich jak np. 
faktury Przez okres 5 lat po zakończeniu roku podatkowego. 

 Przeprowadzenia procesu rekrutacji nowych pracowników. 

CZY  MUSISZ PODAĆ SWOJE DANE? 

Do zawarcia umowy o świadczenie usług wymagane jest podanie przez Państwa 

danych wskazanych w formularzu umowy. Podanie tych danych przy zawieraniu 
umowy jest wymogiem ustawowym, a także wiąże się z obowiązkiem 
Administratora danych związanym z potwierdzeniem zgodności podanych przez 
klienta danych w celu zawarcia, jak i wykonania umowy.  

Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie 
znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem (np. 
numer telefonu lub e-mail), ale nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy. 

 Imię oraz Nazwisko w przypadku klienta detalicznego (paragon imienny), 

 Imię i nazwisko, dane teleadresowe oraz adres dostawy (w przypadku, kiedy 
realizacja umowy obejmuje dostawę), dane do realizacji płatności, telefon 
kontaktowy w przypadku klienta indywidualnego, 

 Adres e-mail na potrzeby marketingowe oraz na potrzeby przesyłania faktur 
elektronicznych,  

 Nazwa podmiotu, dane teleadresowe oraz adres dostawy (w przypadku, 
kiedy realizacja umowy obejmuje dostawę), dane do realizacji płatności, 

numer identyfikacji podatkowej, telefon kontaktowy w przypadku klienta 
biznesowego. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz 

nam niezbędnych danych osobowych, to nie będziemy mogli zawrzeć z tobą 
umowy i nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.  

OKR ES PR ZECHOWYWANIA DANYCH 

Twoje dane będą przechowywane: 

 Przez okres trwania oraz realizacji zawartej z nami umowy o świadczeniu 

usług oraz po zakończeniu trwania umowy, w celu pełnego rozliczenia się 
stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia 
roszczeń z takiej umowy (3 lat od rozwiązanie umowy), a także, w zakresie 
rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań 
podatkowych tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się 
konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na państwa rzecz usług. 

 Do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Jeśli 

dane są przetwarzane w oparciu o wyraźną zgodę, dane osobowe będą 
przetwarzane. 

ODBIORCY  DANYCH OSOBOWYCH 

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać Twoje dane, jeśli będzie to 

konieczne abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane:  

 Osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i 

współpracownikom, podwykonawcom, którzy muszą mieć dostęp do 
danych, aby wykonywać swoje obowiązki,  

 Podmiotom przetwarzającym,  którym zlecimy to zadanie, np. usługi 
konsultingowe, audytowe, marketingowe, 

 Innym odbiorcom danych na przykład: kurierom, firmom transportowym,  

 Instytucjom bankowym, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym czy dla 
potrzeb biura księgowego lub informatycznego obsługującego Firmę. 

PR AWA OS ÓB,  KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ  

Posiadasz następujące prawa dotyczące ochrony danych osobowych: 

 Masz prawo do dostępu do danych osobowych, czyli do uzyskania informacji 
czy administrator danych przetwarza twoje dane a jeśli tak to, w jakim 
zakresie. 

 Masz prawo do sprostowania danych, jeżeli zauważysz, że twoje  dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne. 

 Masz prawo do usunięcia danych, jeżeli twoje dane nie będą już niezbędne 

do celów, dla których zostały zebrane. 

 Masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli zauważysz, że 

twoje dane są nieprawidłowe masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania 
swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych 
danych. 

 Masz prawo do przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa 

się na podstawie twojej zgody lub umowy zawartej z tobą. 

PR ZETWAR ZANIE DANYCH W OPARCIU O WYR AŻONĄ Z GODĘ  

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych Przysługuje Ci prawo 

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

PR AWO DO WYR AŻENIA SPR ZECIWU WOBEC PR ZETWAR ZANIA 

DANYCH  

Posiadasz również prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych 

osobowych w dowolnym momencie: 

 Jeżeli przetwarzanie dotyczy Twoich danych na potrzeby marketingu 
bezpośredniego. Administrator po wniesieniu takiego sprzeciwu nie będzie 
mógł już dalej przetwarzać danych osobowych do takich celów. 

 Jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu ochrony uzasadnionych 

interesów, osoba, której dotyczą, może wyrazić sprzeciw wobec tego 
przetwarzania z przyczyn spowodowanych jej szczególną sytuacją. Wówczas 
zaprzestajemy przetwarzania danych osobowych, chyba, że będziemy w 
stanie wykazać zasadne, podlegające ochronie powody przetwarzania, które 
będą przeważać nad interesami, prawami i swobodami danej osoby lub gdy 
przetwarzanie będzie niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub ochrony 
roszczeń prawnych. 

PR AWO DO WNIESIENIA SKAR GI  DO OR GANU NADZOR CZEGO 

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być 

ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


