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Klauzula informacyjna dla Kontrahentów 
 

Ochrona danych osobowych  

stosowana przez firmę Okna Kawka sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie 

 

1. Administrator danych osobowych 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Okna Kawka sp. z o.o., al. Odzyskania 

Niepodległości 14, 62-240 Trzemeszno (dalej: Administrator).  

Dane do kontaktu: Okna Kawka sp. z o.o., al. Odzyskania Niepodległości 14, 62-240 Trzemeszno  

e-mail: biuro@kawka.pl 

tel.: +48 61 429 02 02 

 

 

2. Cel i podstawa przetwarzania danych 

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa                                     

z Administratorem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO*).  

 

 

3. Odbiorcy danych 

 

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 

− podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych 

(podmiotom wykonującym obsługę księgową, informatyczną, usługi IT), 

− bankom, 

− innym, niezależnym odbiorcom, tj. podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów 

prawa do otrzymania Państwa danych (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe).  

 

 

4. Okres przechowywania danych 

 

Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia 

potencjalnych roszczeń z umowy, chyba że przepis prawa wymaga przetwarzania danych przez dłuższy 

okres, wówczas dane są przetwarzane do końca trwania tego okresu. 

 

5. Prawa, jakie Państwu przysługują 

 
Przysługuje Państwu: 
1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.  

2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych. 

3) Prawo do usunięcia danych. 

Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, 

możecie Państwo zażądać, aby zostały usunięte.   

4) Prawo ograniczenia przetwarzania danych.  
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Macie Państwo prawo, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych 

wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli 

Państwa zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarza            

je bezpodstawnie lub nie chcecie Państwo, aby zostały usunięte, bo są Państwu potrzebne                            

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu 

względem przetwarzania danych.  

5) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Sprzeciw „marketingowy”. Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 

danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa 

- Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.  

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Macie Państwo także prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż 

marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Administratorowi niezbędne                               

do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej 

Administratorowi władzy publicznej. Powinniście Państwo wtedy wskazać Administratorowi 

Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Administratora 

przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych 

celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Administratora Państwa danych są 

nadrzędne wobec Państwa praw lub też Państwa dane są Administratorowi niezbędne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń.  

6) Prawo do przenoszenia danych. 

Macie Państwo prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe 

Państwa dotyczące, które zostały przez Państwa dostarczone na podstawie umowy lub Państwa 

zgody, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Możecie Państwo też zlecić 

Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.  

7) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Jeżeli uważacie Państwo, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z prawem, możecie 

Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

W każdej chwili możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które 

Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać                  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej 

wycofaniem.  

 

W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres e-mail: biuro@kawka.pl                               

lub poprzez wysłanie żądania na adres: Okna Kawka sp. z o.o., al. Odzyskania Niepodległości 14,                                  

62-240 Trzemeszno  

 

 

6. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych 

 

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednak w przypadku nie podania danych Administrator odmówi zawarcia umowy i jej 

wykonania. 

 

 

 

 

* RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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).  
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