
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 [INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH] 

I. Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych w postaci: 
 
a) imienia i nazwiska,  

b) adresu e-mail, 
 

jest SŁAWEK WŁADYSŁAW ZAKŁAD MEBLOWO-STOLARSKI z siedzibą w Wysokie 137, 

34-600 Limanowa, NIP: 7371035025, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej). 

 

Możesz skontaktować się z nami między innymi: 
a) pod numerem telefonu:   (+48 18) 334-53-30 
b) pod adresem e-mail:    kontakt@mebleslawek.pl 

  

[CELE, DLA KTÓRYCH BĘDZIEMY PRZETWARZALI TWOJE DANYCH] 

II. Twoje dane będą przetwarzane w następujących celach:  

a) obsługa zapytania, które skierowałeś do nas za pośrednictwem formularza 
kontaktowego.  

[PODSTAWA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH] 

III. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda na ich przetwarzanie, 
którą wyraziłeś. 

[CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZALI TWOJE DANYCH] 

IV. Twoje dane będą przez nas przechowywane przez następujący okres: 
a) Jeśli Twoje zapytanie dotyczy umowy, którą zawarłeś z SŁAWEK WŁADYSŁAW 

ZAKŁAD MEBLOWO-STOLARSKI, produktów przez nas wyprodukowanych lub 
innych sytuacji, które mogą wiązać się z ewentualnym procesem sądowym, Twoje 
dane będą przechowywane przez okres 10 lat od otrzymania przez nas Twojego 
zapytania, 

b) W pozostałych wypadkach – do czasu zakończenia obsługi Twojego zapytania, 

Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu powyższych okresów. 

[PRAWA, KTÓRE CI PRZYSŁUGUJĄ] 

V. Masz prawo do: 
a) żądania dostępu do danych – masz prawo zwrócić się do nas o udzielenie Ci 

wszelkich informacji o Twoich danych,       
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b) żądania sprostowania danych – gdy Twoje dane są już nieaktualne czy 
nieprawdziwe, po Twoim żądaniu dokonamy ich sprostowania, 

c) żądania usunięcia danych – masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych z 
naszych baz, 

d) żądania ograniczenia zakresu przetwarzania – masz przykładowo prawo żądania 
od nas usunięcia części Twoich danych, żądania ograniczenia korzystania z nich 
tylko do niektórych celów, czy żądania ograniczenia czasu, przez który Twoje dane 
będą przez nas przechowywane, 

e) wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych 
w dowolnym momencie – w takim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania 
Twoich danych, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznasz, że sposób w jaki 
przetwarzamy Twoje dane jest nieprawidłowy, możesz złożyć skargę do 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  

[DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH]  

VI. Dane osobowe podajesz nam dobrowolnie. Jeśli odmówisz ich podania nie spotkają 
Cię żadne negatywne konsekwencje. 

 

 


