Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego
na stronie www, zapytań mailowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie 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(dalej „Ogólne Rozporządzenie lub RODO) informujemy, że:

1.Współadministratorami Pani/Pana danych jest:

Pierwszy współadministrator: Rafał Gulajski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma
Gulajski Rafał Gulajski ul. 1-go Maja 7e, 42-674 Kopienica, posiadający NIP:969-031-13-36, wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

Drugi współadministrator: Gulajski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą: ul. 1-go
Maja 7e, 42-674 Kopienica, prowadząca działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego nr. KRS: 0000713976, NIP: 645-255-44-21.

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy współadministratorami uzgodniliśmy
zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO:
- Pierwszy z Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego, co
oznacza, że Właściciel danych otrzyma szczegółową informację na temat obowiązków dotyczących
przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów kontaktując się z którymkolwiek z nich

- Każdy ze Współadministratorów odpowiada za umożliwienie wykonywania praw Właściciela danych
osobowych, a Pierwszy współadministrator odpowiada za zrealizowanie żądań Właściciela danych
osobowych.

2. Ustaliliśmy wspólny punkt kontaktowy, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych przez email: monika@gulajski.pl , pisemnie na adres współadministratorów
lub osobiście w siedzibie ul. 1-go Maja 7e, 42-674 Kopienica

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu celem przygotowania
oferty, obsługi zapytania - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu
administratora

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zarządzające stroną www

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością nawiązania kontaktu. Przesłanie zapytania traktujemy jako zgodę na przetwarzanie.

9. Nie przekazujemy danych poza teren UE, EOG

10. Nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym
profilowania.

