
 Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych- zamówienia. 
1. Administratorem danych osobowych jest: 

Partner Okna i Drzwi Dariusz Stefaniak z siedzibą w Dobrym Mieście, adres: 11-040 Dobre Miasto, ul. Łużycka 32, zarejestrowana w 
CIDG, NIP: 7391546680 zwana dalej: „Partner” lub „Administratorem” 
2. Koordynator ds. danych osobowych. 

Administrator wyznaczył punkt kontaktowy, którym jest Koordynator ds. danych osobowych, z koordynatorem można się kontaktować: 
korespondencyjnie – kierując zapytania na adres Administratora lub drogą korespondencji elektronicznej na adres: 
biuro@partneroknaidrzwi.pl 
3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu: 
a. Realizacji zamówienia - realizacji zamówienia, wykonania Umowy, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. B. RODO, w tym w celu prowadzenia 
rozliczalności finansowej w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, względnie 
wygaśnięciu wynikających z niej uprawnień gwarancyjnych Klienta, do terminu wskazanego w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Ordynacja podatkowa, na zasadach wskazanych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
5. Dane osobowe Klienta przetwarzane za jego uprzednią zgodą zostaną usunięte po rozwiązaniu Umowy lub po wycofaniu zgody, w 
zależności od tego, które zdarzenie wystąpi jako pierwsze. Ponadto zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie będzie 
miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 
6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 
7. Żądania dotyczące wykonania praw wskazanych w ustępie poprzednim zgłaszać należy na adres email koordynatora w zakresie 
ochrony danych osobowych: biuro@partneroknaidrzwi.pl
8. Dane osobowe Klienta będą gromadzone oraz przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej. 
9. Dane osobowe Klienta będą ujawniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Partner oraz odbiorcom danych 
uprawnionym do dostępu do danych osobowych: Urzędom Skarbowym, organom kontroli skarbowej, biegłym rewidentom. Dane 
osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji zamówienia Klienta - przygotowania i wykonania Umowy 
oraz zobowiązań gwarancyjnych.
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