
Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) , w związku 
z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza 
Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w związku z zawarciem umowy sprzedaży jest 
Eneton Marek Kuczyński z siedzibą w Stare Kurowo, ul. Dworcowa 1, 66-540, zwany dalej:  
"Administratorem". 

Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób 
• listownie na podany adres siedziby 
• przez e-mail kontakt@e-neton.pl
• telefonicznie 502165824

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, 
zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia 
niezbędnych działań przed zawarciem Umowy. 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja
Umowy będą niemożliwe. 

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne i wynika z przepisów prawa.

6. Administrator przekaże Twoje dane innym podmiotom wyłącznie jeżeli będzie to niezbędne w celu realizacji 
Umowy lub roszczeń z nią związanych.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych.

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia 
oraz ograniczenia przetwarzania danych.

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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