Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO jako firma P.P.H.U. Decora24 Daniel Stypuła w
świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych.
Jak się z nami kontaktować?
Możesz kontaktować się z nami poprzez adres email: decora24@op.pl lub listownie na adres
pocztowy: P.P.H.U. Decora24 Daniel Stypuła, ul. Makowska 14, 34-200 Sucha Beskidzka. Te
dane służą również do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Skąd mamy Twoje dane osobowe?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z zakupem naszych towarów.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
-zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna art.6 ust. 1b) RODO
- wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych (dla celów podatkowych i
rachunkowych: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami)
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
- przez czas wykonania obowiązków np. wystawienia faktury (podstawa prawna art.6 ust.
1c) RODO.
- przez cały czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe
(podstawa prawna: obowiązek prawny) lub przez czas, w którym możemy ponieść
konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (podstawa prawna: art.6 ust. 1f) RODO.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji umowy
m.in. jeżeli towar będzie musiał być dostarczony przez firmy przewozowe (wymagane jest
podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy) Dodatkowo możemy poprosić o dane
opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (np. jeżeli ich nie otrzymamy, kurier
firmy przewozowej nie będzie mógł się z Państwem skontaktować).
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania danych np. ze
względu na obowiązek rachunkowy lub podatkowy.
Komu przekazujemy Państwa dane?
- podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu (dostawcom oprogramowania,
podmiotom świadczącym nam usługi pomoc prawną, podatkową lub rachunkową)
- innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (podmiotom
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prowadzącym działalność pocztową lub kurierską).
- Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej, to również
dostawcom płatności
- odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do
udostępnienia im danych.
Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z
właściwymi przepisami prawa.
Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy i po jej
zakończeniu w celach:
- Dochodzenia roszczeń w związku wykonywaniem umowy
-Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i
rachunkowych
- Archiwizacyjnych
Jakie przysługują Państwu uprawnienia?
- sprostowanie danych, dostęp do danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich
przenoszenia, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz
prawa do usunięcia danych na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, jednak w
przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z nami.
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