
Polityka prywatności – Klauzula informacyjna 

Zgodnie wymogami przepisów w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, iż 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Antoni Michnik Firma Produkcyjno Handlowo 

Usługowa ELBET, ul. Lwowska, 5, 39-200 Dębica, NIP: 8721305892, REGON: 690648650. Dane są 

przetwarzane w celu wykonania umowy. Dodatkowa zgody jest wymagana na przesyłanie informacji 

handlowej. Dane osobowe podaje Klient świadomie i dobrowolnie oraz oświadcza, że są one zgodne z 

prawdą.  

Dane osobowe, jakie będą wymagane w przypadku wykonania umowy to: 

·         imię i nazwisko, 

·         adres, 

·         e-mail, 

·         numer telefonu, 

·         nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm). 

 

Dane osobowe są przetwarzane są w celu: 

a) realizacji i wykonania umowy, (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych), 

b) w celu przedstawienia informacji handlowej, oferty (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych). 

 

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów przez 

ELBET (Administratora). Nie udostępnia ELBET Twoich danych innym odbiorcom oprócz 

podmiotów uczestniczącym w realizacji umów oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 

mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. urzędom, sądom powszechnym oraz 

administracyjnym, kancelariom komorniczym, itp. Do danych klientów mogą też mieć dostęp 

pracownicy oraz współpracownicy Administratora, jak również podwykonawcy Administratora, np. 

biura księgowe, przedsiębiorstwa prawnicze, informatyczne. 

ELBET nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych.  

Dane osobowe będą przechowywane: 

a) nie dłużej niż przez czas niezbędny na wykonania i realizacji umowy, 

b) do momentu żądania przestania przesyłania informacji handlowej.  

 

Każdy Klient ma prawo żądać od ELBET (Administratora) dostępu do swoich danych,  ich 

sprostowania, usunięcia, zaktualizowania, jak również ma prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez ELBET (Administratora) przysługuje 

Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy podania danych w celu 

realizacji i wykonania umowy może to skutkować odmową realizacji i wykonania umowy. 

W celu zabezpieczenia danych osobowych ELBET informuje, iż ochrona danych osobowych jest dla 

niego sprawą niezmiernie ważną, dlatego zapewnia zastosowanie środków technicznych i 

organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia zasad poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości 

przetwarzania i ochrony danych osobowych.  


