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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) – RODO informuję, iż:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Administratorem Państwa danych osobowych jest MOSS decor Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie, adres: os. Wandy 10/16, 31-905 Kraków NIP: 678-316-01-82, Regon: 364 295 281,
KRS: 0000615080
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania ofert handlowych będących
odpowiedzią na kierowane przez Państwa zapytania, w celu wykonania umowy, w celu
realizacji przez Administratora Danych obowiązków prawnych oraz w celach marketingowych
na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b oraz c (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
Odbiorcą Państwa danych osobowych w celu przygotowania oferty, w celu wykonania umowy
oraz w celach marketingowych będą pracownicy, partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi,
partnerzy świadczący usługi techniczne, podwykonawcy, przewoźnicy, kurierzy.
Odbiorcą Państwa danych osobowych w celu realizacji przez MOSS decor Sp. z o.o.
obowiązków prawnych, będą pracownicy, współpracownicy, jak również podmioty, które na
podstawie przepisów szczególnych mogą żądać udostępnienia i przetwarzania Państwa danych
osobowych.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, wyłącznie w celu
wykonania umowy i tylko gdy państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych
osobowych.
Państwa dane osobowe przetwarzane w celu przygotowania oferty, w celu zawarcia lub
wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danychbędą
przechowywane przez okres potrzebny do opracowania i przedstawienia oferty albo
wykonywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
o Po sprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacyjnej);
o Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących
Administratorowi danych;
o Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych (np. wynikających z
przepisów podatkowych lub rachunkowych);
o Umożliwienia archiwizacji wszelkich ustaleń technicznych i innych, powziętych
w trakcie opracowywania ofert jak też w trakcie czynności przygotowawczych
zmierzających do zawarcia umowy;
Państwa dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu, na podstawie uzasadnionego
interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której
dane dotyczą.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej
odwołania.
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9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
✓ Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas
potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również
prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także
informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.
✓ Prawo do sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy
niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają
również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
✓ Prawo do usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia
zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa
dane osobowe. Pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
a. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których
zostały zebrane lub są przetwarzane;
b. sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie
mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
c. przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
d. musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie
nałożonego na nas obowiązku;
e. cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i brak będzie innej
podstawy prawnej przetwarzania.
Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na
art.17 ust.3 Rozporządzenia.
✓ Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo
żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w
następujących przypadkach:
a) jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które
przetwarzamy;
b) jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a
sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia
ich wykorzystania;
c) jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów
przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub
obrony Państwa roszczeń;
d) jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych
osobowych.
▪

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych
sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 Rozporządzania.
✓ Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane
osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych osobowych innemu
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administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli
przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy
bezpośrednio od Państwa, jak i dane osobowe wynikające z Państwa zachowania np.
dane o zużyciu energii. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie
następujące warunki:
a) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane
osobowe w formie papierowej;
b) dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
10. Prawa te mogą być zrealizowane za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@mossdecor.pl,
telefonicznie pod nr 533-377-990 oraz dokonując stosownego zgłoszenia w siedzibie spółki.
11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 roku;
12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania
oferty oraz wykonania umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych w celach
marketingowych jest dobrowolne.
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