
K L A U Z U L A      I N F O R M A C Y J N A

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie
ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwane jako
RODO , informuję, iż:

1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Kar  Stacja  Demontażu  Pojazdów
Wycofanych z Ruchu Skup i Sprzedaż Samochodów i Części  Konrad Zych  siedziba w Elżbiecin
17 ,28-100 Busko Zdrój 

2) Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu umożliwienia wykonywania przez
Kar Stacja Demontażu Pojazdów Wycofanych z Ruchu Skup i Sprzedaż Samochodów i Części
Konrad Zych  siedziba w Elżbiecin 17 ,28-100 Busko Zdrój , czynności i zadań, wynikających z
prawa handlowego oraz umów cywilnoprawnych i Dokumentów finansowych 
3) Pozyskiwane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane dane. Pozyskane od klientów
dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie ww.
przepisów prawa.

4) Dane  osobowe  od  momentu  pozyskania  będą  przechowywane  przez  okres  wynikający  z
regulacji prawnych.

5) Klienci  Firmy  mają  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  możliwość  ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo do  wniesienia  sprzeciwu
wobec przetwarzania.

6) Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7) W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich
podawanie  przez  klienta  jest  obowiązkowe.  W  niektórych  sprawach  podawanie  danych
osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3.
W  sytuacji  dobrowolności  podawania  danych  osobowych  klienci  zostaną  o  tym  fakcie
poinformowani.

8) Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  odbiorcom  w  państwie  trzecim  lub  organizacji
międzynarodowej.

9) Dane  osobowe  nie  będą  poddawane  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym
profilowaniu.


