
Szanowni Państwo,   

od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                     

i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. W związku z tym 

informujemy Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących 

Państwu            w związku z tym prawach.  

 

Informacja o ochronie danych osobowych 

 

Administrator danych 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest PHU TOL-BUD Antoni Berski z siedzibą                           

w Ostrzeszowie (63-500) przy ul. T. Kościuszki 33, NIP: 6220003191, biuro@tolbud.pl, tel. 62 732 09 

14, dalej zwany „ADO”  

 

Zakres gromadzonych danych osobowych 

 

Administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe, które uzyskane zostały ze źródeł 

publicznie dostępnych lub podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie trwania współpracy, 

w szczególności:  

- imię i nazwisko, adres do kontaktu, adres e-mail, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, 

stanowisko, numer rachunku bankowego  

- w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer 

rachunku bankowego,  

Podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo, aczkolwiek ich niepodanie spowoduje, 

że zawarcie i prawidłowe wykonanie umowy nie będzie możliwe. Przekazywane przez Państwa dane 

są wymagane do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy, jak również do kontaktu z Państwem 

oraz wystawienia faktury VAT. 

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych 

 

- zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas 

usług, w tym w szczególności sprzedaż towarów, wysyłka zamówionych towarów, realizacja 

zamówień, realizacja płatności, obsługa gwarancji oraz reklamacji (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy oraz podjęcia działań na 

Państwa żądanie przed jej zawarciem) 

- Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej 

przekazane ADO za pośrednictwem strony www.tolbud.pl zakładka „Zapytaj o ofertę” 

(http://tolbud.pl/?zapytaj-o-oferte,22) są przetwarzane dla potrzeb podjęcia działań przed zawarciem 

umowy, na Państwa żądanie (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie danych jest 

niezbędne do wykonania umowy oraz podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem) 

 



- realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania        

i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych (podstawa 

prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego 

nałożonego na Administratora);     

- ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia 

zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych (podstawa prawna - art. 

6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora)  

- kontaktowanie się z Państwem w sprawach związanych z zawartą umową, informowanie Państwa         

o zmianach w oferowanym asortymencie, rozpatrywanie skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania 

(podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających              

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Administratora – ułatwienie wykonania 

zawartej umowy i spełnienie oczekiwań Klientów). 

 

Odbiorcy Państwa danych osobowych. 

 

Administrator może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla następujących 

celów: 

- podmiotom, z którymi ADO ma zawartą umowę współpracy, w celu wykonania łączącej ADO                      

z Państwem umowy, a także realizacji obowiązków ADO przewidzianych prawem, jak również ochrony 

praw ADO zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO                        

w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy ADO, 

banki, firmy windykacyjne, instytucje kredytowe i płatnicze, firmy informatyczne, firmy transportowe, 

podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy 

świadczące obsługę transakcji płatniczych  

 

- organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim, tylko i wyłącznie w przypadku gdy 

jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych 

prawem. 

Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. 

organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub 

podmiotom udzielającym świadczeń. 

 

Administrator nie udostępnia Państwa danych ani nie przekazuje danych do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

Okres przechowywania danych osobowych 

 

Dane osobowe będą przechowywane przez ADO  lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas 

niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych 

dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia 

roszczeń. 



 

Skarga do organu nadzorczego 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia 

skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub 

organu będącego jego następcą), jeżeli macie zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez ADO 

Państwa danych. Jednakże zwracamy się do Państwa z prośbą, abyście się Państwo zgłosili                       

w pierwszej kolejności do ADO. Możemy to poprawić.  

 

Państwa prawa 

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, 

jest uprawniona do uzyskania od ADO potwierdzenia, czy przetwarzane dane osobowe jej dotyczą,          

a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.  

Ponadto przysługuje Państwu prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą,             

a które są nieprawidłowe, a także mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych 

osobowych.  

Mają Państwo prawo do przenoszenia danych do innego administratora lub wydania ich Państwu. 

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, jak również mają Państwo 

prawo do usunięcia swoich danych osobowych oraz mają Państwo prawo w dowolnym momencie 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z wymienionych wyżej uprawnień, wystarczy złożyć żądanie 

Administratorowi za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na podany adres e-mail lub osobiście w 

siedzibie Administratora z krótkim opisem, jakie prawo zamierzają Państwo zrealizować. 

 

Profilowanie i zautomatyzowane decyzje. 

 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz Administrator nie będzie podejmował 

wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji. 

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie 

prywatności, prosimy o kontakt :  

PHU TOL-BUD Antoni Berski, ul. Kościuszki 33, 63-500 Ostrzeszów, NIP: 6220003191,                                                        

e-mail: ado@tolbud.pl, tel. 62 732 09 14. 


