Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej
„RODO”, niniejszym informuję, że:

I. Administrator danych osobowych

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GREEN LEAF POLSKA sp. z o.o. z

siedzibą w Zebrzydowicach przy ul. Juliusza Słowackiego 6A, 43-410 Zebrzydowice.
2.

Istnieją następujące możliwości skontaktowania się z Administratorem:

– telefonicznie pod numerem 600 310 000 od poniedziałku do piątku w godzinach …………………
– za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@greenleafpolska.pl
– listownie na adres korespondencyjny: ul. Juliusza Słowackiego 6A, 43-410 Zebrzydowice.

II. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

1.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie odbywać się:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym do:
- przygotowania indywidualnej oferty;
- prowadzenia bieżącej komunikacji i korespondencji;
- sprzedaży, dostawy i montażu systemu grzewczego w przypadku przyjęcia oferty;
- weryfikacji prawidłowości montażu, instalacji i uruchomienia systemu grzewczego,
- udzielenia gwarancji na system grzewczy, w tym wystawienia imiennego certyfikatu
gwarancyjnego,
- wykonania czynności gwarancyjnych,
- rozliczeń finansowych,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń, zabezpieczenia
roszczeń, obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową, tworzenia i prowadzenia
zestawień, analiz i statystyk;
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w celu zapewnienia zgodności z
obowiązującymi przepisami księgowymi i podatkowymi.
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2.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych jest

jednak niezbędne w celu zawarcia umowy oraz jej realizacji przez Administratora.

III. Odbiorcy danych osobowych
1. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione:
a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w zakresie wsparcia
technicznego, organizacyjnego, informatycznego, prawnego, księgowego i kadrowego, firmom
transportowym, kurierskim i pocztowym, a także instytucjom i organom uprawnionym do ich
uzyskania na podstawie przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura;
b) podmiotom współpracującym z Administratorem w charakterze dystrybutora systemów
grzewczych oraz instalatora systemów grzewczych będącym odrębnymi administratorami danych
osobowych - jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę.
2. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowych.

IV. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe, będą przetwarzane przez okres związania ofertą, a w przypadku
zawarcia umowy sprzedaży i dostawy systemu grzewczego, przez cały okres wynikający z
udzielonej gwarancji, a także po upływnie ww. okresu, do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
Pana/Pani dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych będą przetwarzane do czasu
upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
V. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
b) prawo do niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO);
c) prawo „bycia zapomnianym” tj. do usunięcia danych osobowych, w przypadku zaktualizowania
się określonych przesłanek (art. 17 RODO);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku zaktualizowania się określonych
przesłanek (art. 18 RODO);
e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).
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