
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych  jest  spółka  Ekodynamic  Okna  Sp.  z  o.o.  z

siedzibą we Wrocławiu przy ul. Solskiego 28, 52 – 416 Wrocław, KRS: 0000001789.
2. Kontakt  z  Opiekunem Zbioru „Dane klientów” w Ekodynamic Okna Sp.  z  o.  o.  jest  możliwy

telefonicznie  pod  numerem:  (+48)  71  364  39  94  lub  drogą  elektroniczną  na  adres  e-mail:
okna@ekodynamic.com.pl.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji usług
świadczonych przez Spółkę, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. B RODO.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: podmioty współpracujące z Ekodynamic Okna
Sp. z o.o. w związku ze świadczeniem usług przez spółkę.

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji
międzynarodowej.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w związku ze współpracą przez okres 10 lat,
licząc  od  dnia  wykonania  zamówienia  zgodnie  z  terminami  przedawnienia  roszczeń
przewidzianymi w art. 118 Kodeksu cywilnego.

7. Posiada  Pan/Pani  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  w
pewnych  przypadkach  prawo  do  usunięcia  oraz  przenoszenia  danych,  prawo  ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  warunkiem  świadczenia  usług  przez
Ekodynamic  Okna  Sp.  z  o.o. Konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  brak
możliwości świadczenia usług przez Spółkę.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też
poddawane procesowi profilowania.

Na  podstawie  Art.  10  ustawy  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  z  dnia  18  lipca  2002
wyrażam zgodę na otrzymywanie  od spółki  Ekodynamic  Okna Sp.  z  o.o. informacji  związanych
z realizacją procesu świadczenia usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

TAK NIE

Wrocław, dnia  ...................... ............................................... .....................................
Imię i nazwisko podpis


