Adres-mail klienta wskazany do kontaktu………………………………………..
Administrator Danych Osobowych
Osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące IDG, osoby fizyczne reprezentujące
osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
informujemy, iż zastosowanie wobec nich w zakresie danych osobowych znajdują
przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwanego dalej „RODO”). W związku z
powyższym i w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych, wypełniając przepisy RODO i traktując priorytetowo w procesach
biznesowych kwestię ochrony przetwarzanych danych osobowych naszych
Klientów będących osobami fizycznymi informujemy, iż Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Brukpool s.c ul. Poznańska 30, Jasin, 62-020
Swarzędz. Adres e-mail: kontakt@brukpool.pl
W sprawie danych osobowych można skontaktować się z przedstawicielem
Brukpool s.c za pośrednictwem poczty elektronicznej, wówczas należy napisać
na adres kontakt@brukpool.pl lub pisząc na adres siedziby Brukpool s.c ul.
Poznańska 30, Jasin, 62-020 Swarzędz

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:
1. Wyrażenie zgody w celach marketingowych – (art.6 ust.1 lit.b) RODO)
2.Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży lub umowy realizacji usługi –
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy i
do realizacji jej postanowień(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
3.Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej –przetwarzanie jest
niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z art. 74 ustawy
o rachunkowości i innych dotyczących podatników (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
4.Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami –przetwarzanie jest
niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na
obronie interesów przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5.Marketing usług własnych –przetwarzanie jest niezbędne do prawnie
uzasadnionych celów administratora polegających na dbaniu o interesy i dobry
wizerunek przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
6.Marketing usług/towarów obcych partnerów –przetwarzanie jest niezbędne do
prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na sprzedaży towarów
i usług, oraz promowaniu partnerów gospodarczych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 7 lat od dnia
zakończenia umowy, z tym zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony do końca okresu
przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia
roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie
usprawiedliwiony interes administratora danych.
W sytuacji, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6
ustęp 1 litera a RODO, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie do

momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, z tym zastrzeżeniem, iż okres
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o
okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub
jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co
stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.
Przekazywanie danych osobowych
Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym
przekazanie Pani/Pana danych osobowych związane będzie z przedstawieniem
oferty oraz zawarciem, wykonaniem i realizacją umowy, której jest Pani/Pan
stroną oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów i obowiązków prawnych
przez Administratora, w szczególności będą to następujące kategorie odbiorców:
podmioty zajmujące się doręczaniem korespondencji, podmioty zajmujące się
niszczeniem dokumentacji, podmioty świadczące usługi w zakresie przesyłania
faktur w formie elektronicznej, podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie
w dziedzinie informatyki, dostarczające systemy komputerowe oraz
oprogramowanie, podmioty organizujące i przeprowadzające akcje marketingowe
i zajmujące się marketingiem usług świadczonych przez Administratora, podmioty
monitorujące
jakość
usług
świadczonych
przez
Administratora
i
przeprowadzające badanie satysfakcji Klientów, firmy windykacyjne w zakresie
realizacji prawnych obowiązków związanych z egzekwowaniem roszczeń
Administratora wobec Klientów, transportem zakupionych materiałów od
Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora pomoc prawną
oraz usługi audytorskie. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane
podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w
tym w szczególności: instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji
publicznej, sądom, organom ścigania oraz wszystkim instytucjom i podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane
organizacjom międzynarodowym
Przysługujące prawa:
Zgodnie z treścią art. 7 ustęp 3 RODO w dowolnym momencie przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych/wyrażonej zgód/zgody, co nie wpłynie
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich/jej
cofnięcia, a także na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w
oparciu o art. 6 ustęp 1 litera b i f RODO.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana jest zgoda, wycofanie zgody.
Informujemy, iż na podstawie art. 15 RODO przysługuje Pani/Panu prawo
żądania dostępu do danych osobowych, a także zgodnie z odpowiednio art. 16,
17, 18 RODO prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
Z kolei zgodnie z art. 20 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia
danych osobowych. Podkreślamy, iż na podstawie art. 21 RODO przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Informujemy
również, iż zgodnie z treścią art. 77 RODO przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego, to jest do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i
wykonywania umowy, podanie danych jest wymogiem umownym i dane te są
niezbędne do prawidłowej realizacji zawartej umowy. Niepodanie przez
Panią/Pana danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji
niniejszej umowy.
Profilowanie
Informujemy, również że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach
profilowania, jednak nie w pełni zautomatyzowanym procesem, bez
automatycznie podejmowanej decyzji.
Informujemy, że w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest zgoda, jej wyrażenie jest zupełnie dobrowolne.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią niniejszej Informacji o ochronie
danych osobowych.

Zgoda na komunikację marketingową
Chcę otrzymywać komunikację marketingową od Brukpool
pośrednictwem:

s.c

za

Poczty elektronicznej
Poczty
Telefonu/komunikatorów
Preferowane formy kontaktu :
poczty elektronicznej

poczty

telefonu/komunikatorów

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana jest zgoda, wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie
pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody przesyłką pocztową na adres
Brukpool s.c ul. Poznańska 30, Jasin, 62-020 Swarzędz lub na adres email:kontakt@brukpool.pl

………………………………………….
Data i podpis

