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KLAUZULA INFORMACYJNA  

ZAWIERAJĄCA INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, CELACH                                   

I PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWACH 

PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE 

 

1. ADMINISTRATOR  DANYCH  OSOBOWYCH  

1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEBLOSTYL Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  z siedzibą we Wrocławiu ( kod pocztowy 51-318 ), przy ul. Zakrzowskiej 25, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000218178, o kapitale 

zakładowym 1.628.000,00 zł, w całości opłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej 

NIP 8951614071, zwana dalej MEBLOSTYL Sp. z o. o. lub Administratorem.  

1.2. Kontakt z Administratorem w sprawach ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych                             

z przetwarzaniem tych danych możliwy jest w następujący sposób : 

1) za pomocą formy pisemnej na adres : MEBLOSTYL Sp. z o. o., ul. Zakrzowska 25, 51-318 Wrocław 

2) za pomocą formy elektronicznej : e-mail :  biuro@meblostyl.pl  

 

2. CEL I  PODSTAWA  PRAWNA  PRZETWARZANIA DANYCH 

2.1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem 

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), zwanym dalej 

RODO.  

2.2. Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przetwarzać : 

1) w celu realizacji umowy, gdy osoba której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne                  

do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą,   

2) na podstawie Pani/Pana zgody na marketing bezpośredni produktów i usług oferowanych przez 

MEBLOSTYL Sp. z o.o., w tym profilowanie – jeśli zgoda taka została wyrażona – do czasu odwołania 

zgody, 

3) w celu wypełnienia obowiązków związanych z regulowaniem podatków, opłat i innych należności na 

rzecz organów władzy publicznej – na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku                

od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych i innych szczegółowych regulacjach podatkowych,  

4) w celach archiwizacyjnych, na podstawie przepisów o rachunkowości, 

5) w celu realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu – na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

   2.2.  W przypadku gdy występuje Pani/Pan w imieniu innego podmiotu, Administrator będzie przetwarzał  

            Pani/Pana dane również w celu zapewnienia prawidłowej reprezentacji tego podmiotu. Podstawą  

            przetwarzania Pani/Pana danych w takiej sytuacji jest prawnie uzasadniony interes administratora  

            danych osobowych.  

   2.3.   Jeżeli w ramach umowy lub innego dokumentu zostały przekazane przez Panią/Pana do MEBLOSTYL  

            Sp. o. o. dane osobowe Państwa pracowników lub współpracowników, niniejsza klauzula informacyjna  

            ma również zastosowanie do tych osób i powinna im zostać udostępniona.  
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3. OKRES PRZECHOWYWANIA  DANYCH 

3.1.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie tak długo jak 

wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu  MEBLOSTYL Sp. z o. o.  

 

4. PRZEKAZYWANIE  DANYCH  OSOBOWYCH  INNYM  PODMIOTOM 

4.1. Dostęp do Pani/Pana danych – wewnątrz struktury organizacyjnej MEBLOSTYL Sp. z o. o. – będą mieć 

wyłącznie upoważnieni pracownicy MEBLOSTYL Sp. z o. o. 

4.2. MEBLOSTYL Sp. z o. o. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe jedynie podmiotom 

upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane osobowe 

MEBLOSTYL  Sp. z o. o. może przekazywać podmiotom świadczącym usługi na rzecz MEBLOSTYL                   

Sp. z o.o., w szczególności usługi IT, usługi księgowe, usługi doradztwa personalnego, usługi prawne.  

4.3. Przekazywanie Pani/Pana danych, w sytuacjach wskazanych w pkt. 4.2., odbywać się będzie                            

przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa i przy zachowaniu odpowiedzialności MEBLOSTYL                       

Sp. z o. o. jako Administratora Pani/Pana danych osobowych.  

 

5. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE BĘDĄ PRZETWARZANE  

5.1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych 

oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.   

5.2. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o prawnie 

uzasadniony interes administratora, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania w celu opracowania 

oferty spełniającej indywidualne oczekiwania.  

5.3. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda,                      

ma Pani/Pan prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

5.4. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych tj. otrzymania Pani/Pana danych 

osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu 

maszynowego, zgodnie z art. 20 RODO.  

5.5. W razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne 

powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,                                       

00-193 Warszawa.   

 

6. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

6.1.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i następuje w celu zawarcia i realizacji 

umowy, a konsekwencją nie podania danych może być częściowa lub całkowita niemożność 

przygotowania oferty lub zrealizowania obowiązków umownych przez MEBLOSTYL Sp. z o. o. 

6.2. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie wyraźnej 

Pani/Pana zgody.  

 

 


