Informacja przetwarzania danych osobowych
Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku ze sprzedażą prefabrykatów
betonowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o. z
siedzibą w (04-761) Warszawie, przy ul. Zwoleńskiej 64 A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Kto jest administratorem moich
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038922, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
danych?
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, NIP: 113-00- 22- 302,
REGON:010007690
Z kim mogę się skontaktować w
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez SIENKIEWICZ MATkwestiach związanych z
BUD sp. z o.o. możesz skontaktować się z administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na
przetwarzaniem moich danych
adres: ul. Strażacka 58 (biuro) 04-462 Warszawa lub pod adresem email: sienkiewicz@sienkiewicz.com.pl
osobowych?
Co do zasady większość danych podajesz nam sam np. składając zapytanie ofertowe, zamówienie. Musimy znać
Jakie jest źródło moich danych
dane aby przygotować dla Ciebie najlepszą ofertę, dokumenty magazynowe, dokumenty sprzedaży, dokumenty
- skąd są pozyskiwane?
przewozowe itp.
Jeżeli korzystasz z naszych usług to do przygotowania oferty oraz do wystawienia dokumentów magazynowych,
Jaki jest zakres przetwarzanych
dokumentów sprzedaży, paragonu czy realizacji usługi transportu towaru potrzebujemy następujących Twoich
przez SIENKIEWICZ MAT-BUD
danych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy telefon, e-mail. Jeżeli upoważnia Pan/Pani kogoś
sp. z o.o. moich danych
innego do odbioru towaru zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji tożsamości osoby odbierającej towar. Te
osobowych?
dane zapisywane są w naszym systemie informatycznym.
Podstawa prawna
(pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz
Cel przetwarzania
na końcu formularza)

Jaki jest cel przetwarzania
moich danych osobowych?

Weryfikacja Twojej tożsamości przy odbiorze osobistym towaru z
magazynów przy ul Strażackiej 58 w Warszawie oraz przy ul. Polnej 3
w Babsku k/Rawy Mazowieckiej.
Ustalenie Twojej tożsamości w celu przygotowania oferty na sprzedaż
materiałów, wyrobów, towarów handlowych i usług.
Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem
telefonu w celu doprecyzowania oferty, wyjaśnienia nieścisłości
związanych z dokumentami magazynowo- sprzedażowymi czy
uzgodnienie dostawy.
Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do
dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności
gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h
RODO
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO
Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw.
prawnie uzasadniony interes
administratora, którym jest dochodzenie
naszych roszczeń i obrona naszych praw

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74
spoczywają na nas obowiązki podatkowe - wystawiamy np. rachunki
ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością
rachunkowości.
przetwarzania Twoich danych osobowych.
Możemy kierować do Ciebie komunikację marketingową dotyczącą
działalności SIENKIEWICZ MAT-BUD sp. z o.o. taką jak w
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172
szczególności oferty, informacje o towarach, usługach, promocjach,
PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude.
wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykuły o tematyce
prefabrykatów betonowych.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom
Czy moje dane przetwarzane
SIENKIEWICZ MAT-BUD sp. z o.o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę
są w jakiś jeszcze sposób?
produktów, jak również w celach statystycznych.
Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej
czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw
jako klienta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. Dostawcom usług zaopatrujących SIENKIEWICZ MAT-BUD sp. z o.o. w rozwiązania techniczne oraz
organizacyjne, umożliwiające zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług
Komu przekazywane są moje
teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
dane osobowe?
2. Dostawcom usług wspierających SIENKIEWICZ MAT-BUD sp. z o.o. w obszarze marketingowym (agencje
reklamowe),
3. Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających SIENKIEWICZ MAT-BUD sp. z o.o. w
dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
4. Dostawcom usług księgowo-finansowych, audytorskim i kontrolnych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych.
5. Dostawcom usług przewozowych w celu realizacji Twojego zamówienia.
Czy moje dane są
Z uwagi na to, że nie korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Twoje
przekazywane poza Unię
dane osobowe nie mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
Europejską?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy sprzedaży (oferta i faktura) do momentu
zakończenia dostawy tj. dostarczenia towaru w wyznaczone miejsce (dokumenty magazynowe i przewozowe). Z
zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w
Przez jaki czas przetwarzane
postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń,
są moje dane osobowe?
wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze
względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał
obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane
anonimizacji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączących nas kontaktów
biznesowych polegających na sprzedaży towarów i usług oraz dostarczenia towarów w wyznaczone miejsce.
Czy podanie danych jest moim
Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich
obowiązkiem?
danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na
Twoją rzecz.
Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności.
Jako administratorzy Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również
sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do
złożenia wobec SIENKIEWICZ MAT-BUD sp. z o.o. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa
Jakie mam prawa?
do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych
uprawnień - skontaktuj się z nami telefonicznie lub osobiście w biurze przy ul. Strażackiej 58 w Warszawie.
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie
przepisów ochrony danych osobowych.
RODO - Rozporządzenie 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
Definicje i skróty
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
PrTel - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo telekomunikacyjne;
uśude - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

