
Szanowni Państwo !
Uprzejmie  informujemy,  że  w  rozumieniu  RODO1 przetwarzamy  Państwa  dane  osobowe.
Administratorem  Państwa  Danych  Osobowych (dalej  jako:  ,, ADO”)  jest  Pan  Adam  Keller
prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą:  Firma  Handlowo  –  Usługowo  -  Produkcyjna
„Kontakt” Adam Keller, adres: ul.  Józefa Mireckiego 11, 96-100 Skierniewice, REGON: 750099383,
NIP: 8361022228, telefon: +48 (46) 833 27 89, e-mail: adam-kontakt@wp.pl 
 
Niniejszym pragniemy wskazać, iż  Państwa dane  (tj.  dane w postaci:  imienia i  nazwiska, numeru
telefonu,  adresu  e-mail)  są  przetwarzane  na  podstawie  Państwa  dobrowolnej  zgody,  celem
umożliwienia  ADO  prowadzenia  działalności  gospodarczej.  Podanie  powyższych  danych  jest
niezbędne  dla  umożliwienia  ADO odpowiedzi  na  Państwa zgłoszenie  zamieszczone  w formularzu
kontaktowym na stronie www.business-center.net.pl. 
Nie  podanie  przez  Państwa  wszystkich  danych  wskazanych  w  formularzy  kontaktowym  może
uniemożliwić  ADO  udzielnie  odpowiedzi  na  Państwa  zgłoszenie  zamieszczone  w  formularzu
kontaktowym.

Tym samym realizując obowiązek informacyjny wskazujemy, że macie Państwo prawo do:
a. dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  czyli  uzyskania  od  ADO  potwierdzenia,  czy

przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz informacji  dotyczących tego przetwarzania;
aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na
wskazany adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.

b. sprostowania  swoich  danych  osobowych w  przypadku,  gdy  przetwarzane  dane  są
nieprawidłowe;

c. uzupełnienia swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne;
d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacjach, gdy: - kwestionujecie

Państwo  prawidłowość  danych  osobowych  -  na  okres  pozwalający  ADO  sprawdzić
prawidłowość tych danych; -  przetwarzanie danych jest  niezgodne z  prawem, a Państwo,
sprzeciwicie  się  usunięciu  danych  osobowych,  żądając  w  zamian  ograniczenia  ich
wykorzystywania; - ADO nie potrzebują już danych osobowych do celów przetwarzania, ale
są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

e. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) - prawo to jest wyłączone w
sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie prawnej innej
niż zgoda osoby, której dane są przetwarzane; nadto prawo do usunięcia danych osobowych
nie przysługuje w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się
przez ADO z prawnego obowiązku lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

f. przenoszenia  danych  osobowych,  czyli  otrzymania  danych  przetwarzanych  przez  ADO  i
przeniesienia ich do innego administratora;

g. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - macie Państwo prawo do wniesienia
skargi  dotyczącej  przetwarzania Państwa danych osobowych.  Skargę tą  można wnieść do
organu nadzoru;

h. złożenia sprzeciwu -  prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje w sytuacji  przetwarzania
danych osobowych w oparciu o podstawę prawną wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –
prawnie uzasadniony interes administratora (w tym wypadku działania marketingowe). Za
wyjątkiem sytuacji, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub
istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

i. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile została udzielona; dotyczy danych
osobowych,  które  są  pobierane  i  przetwarzane  wyłącznie  na  podstawie  Państwa  zgody,
cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych do momentu cofnięcia zgody.

Państwa  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  pracownikom,  zleceniobiorcom,  podmiotom
współpracującym, jak np. księgowa, a w razie potrzeby także uprawnionym organom.

1 RODO - Rozporządzenie 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)



Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  ADO  do  momentu  wynikającego  z  celu
przetwarzania,  lecz  nie  dłużej  niż  wynika  to  z  przepisów  prawa,  jak  chociażby  ze  względu  na
obowiązki podatkowe lub przedawnienie roszczeń. 

ADO nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje
profilowania danych.

Ponadto  pragniemy  podkreślić,  iż  podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  całkowicie
dobrowolne. Jednakże należy zauważyć, że dane te stanowią niezbędne minimum pozwalające ADO
udzielić  Państwu  informacji  na  temat  interesującej  Państwa  oferty  prezentowanej  w  ramach
prowadzonej działalności gospodarczej. 


