
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

KLIENTA FIRMY ARLES ARTUR STAŃCZYK, BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ 

 

Administratorem danych osobowych jest: ARLES ARTUR STAŃCZYK, 17-100 BIELSK PODLASKI, 

UL. BIAŁOWIESKA 113 E, DALEJ ZWANY „ADO”. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o dzieło na usługi stolarskie, 

wykonanie mebli, zamówienie towaru. 

ADO będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych, w szczególności w celu 

marketingu bezpośredniego w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, dochodzenie 

roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, 

podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy, w szczególności 

będą to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, drukujące faktury, z którymi ADO zawarł stosowne 

umowy. 

ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia usług związanych z umową o dzieło, a ponadto 

przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z umową lub usług 

z których Pan/Pani korzysta oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.  

Ma Pan/Pani prawo do: 

- żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, 

- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, 

- przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem 

danych, 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

- wpływu na zakres przetwarzanych danych transmisyjnych. 

Dane osobowe: 

1. Imiona i nazwiska; 

2. Imiona rodziców; 

3. Miejsce i data urodzenia; 

4. Adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania; 



5. Numer ewidencyjny PESEL- w przypadku obywatela Rzeczpospolitej Polskiej; 

6. Nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie 

jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej- numer paszportu lub karty 

pobytu; 

7. Dane kontaktowe tzn. telefon kontaktowy i adres e-mail. 

 

PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE, JEDNAK ICH NIEPODANIE UNIEMOŻLIWI 

ZAWARCIE UMOWY O DZIEŁO, WYKONANIE USŁUG STOLARSKICH ORAZ REALIZACJĘ 

ZAMÓWIONEGO TOWARU. 

Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, 

które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby 

fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby 

fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub 

przemieszczania się. 

ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się a podstawie 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; Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych ARLES 

ARTUR STAŃCZYK z siedzibą w BIELSKU PODLASKIM, UL. BIAŁOWIESKA 113 E, 

NUMER NIP 543-131-82-64 w celu zawarcia i realizacji umowy o dzieło, usług stolarskich, 

wykonanie mebli, zamówienie towaru. 

2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

 

 

………………………………………………………………………. 

                                                                       miejsce, data i podpis 


