
Obowiazek informacyjny. 

Szanowni Państwo 

 

Przesyłając wiadomość na nasz adres mailowy wyrażają Panstwo zgodę na dołączenie Państwa 

adresu poczty elektronicznej do listy kontaktów, której Administratorem jest Zakład Pralniczy Biel-

Pol Wioletta Kurt, 80-398 gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 12, NIP 5842262051. 

Zawarte w treści korespondencji informacje tj, adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, czy 

dane Państwa firmy są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r., w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO w następujących celach: 

1. korespondencji zwrotnej z Panstwem 

2. realizacji wymagań określonych przez przepisy podatkowe i finansowo-księgowe 

3. realizacji umów cywilnoprawnych. 

Ich podanie w zakresie pkt 2 i 3 jest wymogiem ustawowym i umownym, by skutecznie zawrzeć 

umowę na usługi pralnicze.Dane te będą przetwarzane przez okres 10 lat od momentu wystawienia 

ostatniej faktury, na podst.art.6.pkt1, lit.b Rozporządzenia. 

4. analiz sprzedażowych i finansowych 

5. dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń i na czas niezbędny do przeprowadzenia 

obrony na podst.art.6.pkt.1,lit.f Rozporządzenia. 

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ww celów mogą być: 

1. dostawcy usług i systemów informatycznych 

2. operatorzy pocztowi i kurierzy 

3. operatorzy płatności 

4. dostawcy usług prawnych 

5. dostawcy usług transportowych 

6. firmy windykacyjne 

7. dostawcy usług ochroniarskich 

8. inni podwykonawcy Administratora. 

Państwa dane nie będą udostępniane innym Administratorom bez Państwa zgody. 

 

Jeśli zechcą Panstwo odwiedzić nas w siedzibie firmy, informujemy, że w celu ochrony Państwa 

oraz Państwa i naszego mienia, obiekt jest monitorowany. Monitoring nagrywa wyłącznie obraz, 

bez rejestracji dźwięku. 

Wizerunek Państwa nie podlega profilowaniu ani żadnej analizie. Czas przechowywania danych, o 

ile nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia, wynosi 30 dni. Po tym czasie dane są 

bezpowrotnie utracone. Nagrania z monitoringu mogą być w uzasadnionych przypadkach 

udostępnione organom państwowym. 

 

Maja Panstwo prawo dostępu, sprostowania przetwarzanych danych, a także ich usunięcia o ile nie 

były potrzebne do wystawienia faktury lub zawarcia umowy cywilnoprawnej. 

Mają Panstwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 


