
Polityka prywatności. 
 
Podstawowa informacyjna o polityce prywatności dla klientów i partnerów  
Zakładu Ślusarskiego Antoni Klatkiewicz 
 
1. Administratorem Danych Osobowych przekazywanych przez Państwo 

będących Podmiotem danych jest Zakład Ślusarski Antoni Klatkiewicz 
           ul. Podgórna 38, 62-030 Luboń. NIP 783-002-55- 
2. Dane kontaktowe administratora danych:  

tel. 604186866 
e-mail: zsak@o2.pl 

3. Twoje dane przetwarzane będą w celu:  
a. zawierania i realizacji umów, świadczenia dla Państwa oferowanych usług i 
sprzedaży produktów, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami , 
b. obsługi świadczeń i napraw gwarancyjnych. 
c. przeprowadzenia badań, analiz i statystyk prowadzonych przez Zakład 
Ślusarski Antoni Klatkiewicz (np. Podczas Państwa wizyty na naszej stronie 
internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, np. 
Państwa adres IP, typ przeglądarki, typ urządzenia, rodzaj systemu 
operacyjnego, nazwa domeny,  Państwa aktywność na stronie, przeglądane 
podstrony, historia dokonywanych zakupów, wyszukiwane hasła itp.) 

e. realizacji programów partnerskich, akcji promocyjnych i konkursów, 
4. Dane osobowe Podmiotu danych zostaną udostępnione tylko odbiorcom      
           upoważnionym na podstawie prawa w celu realizacji zamówienia i obowiązku    
           podatkowego.  
              Państwa dane możemy przekazywać:  

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

b. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające 
przetwarzania danych, (np. księgowości zewnętrznej) 

c. naszym pracownikom i innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, 
kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, podmiotom, które na podstawie 
obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych. 

5. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państw trzecich      
           poza UE lub do organizacji międzynarodowej.  
6. Dane Podmiotu danych przechowywane będą w okresie wykonywania usługi  
           czy procedury sprzedaży, w czasie przez którym Podmiot danych mógłby      
           wnieść  reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani  
           jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych. 
7. Przysługuje Państwu, jako Podmiotowi danych prawo do: 

a. dostępu do swoich danych, 
b. sprostowania swoich danych, 
c. przeniesienia swoich danych, 
d. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. 
9. Podanie przez Państwo danych osobowych, jest dobrowolne, a konsekwencją  
          niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celów     
          wymienionych w punkcie 3. niniejszego dokumentu. 
10. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania. 


