
Klauzula informacyjna zgodna z RODO  

W związku z nawiązaną współpracą z Sumera-Motor Sp. z o.o. Sp. K., szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, 

abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Pani/ 

Panu to ustalić. 

Na podstawie nowych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, które obowiązują od 25 maja 

2018r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119, s.1)- dalej RODO, pragniemy Panią/Pana poinformować co robimy z 

danymi, które zbieramy, do czego służą nam dane oraz jakie przysługują prawa w związku z ich przetwarzaniem. 

 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest firma Sumera-Motor Sp. z o.o. Sp. K. prowadząca działalność 

gospodarczą w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 5. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych dlatego też 

sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych z ich Administratorem możesz się Pani/ Pan kontaktować 

bezpośrednio pod adresem poczty elektronicznej:   rodo@sumeramotor.pl. 

 

W trakcie kontaktów handlowych z naszą firmą Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie 

przepisów obowiązującego prawa w celach: 

a) zawarcia i wykonania umowy handlowej (Art.6 ust.1 lit.b RODO), 

b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (Art.6 ust.1 lit.f RODO), 

c) archiwizacji informacji w przypadku obowiązku wykazania faktów wynikających z przepisów obowiązującego prawa 

(Art.6 ust.1 lit.c RODO), 

d) finansowych, które wynikają z konieczności wzajemnych rozliczeń transakcji handlowych przez naszą księgowość, w tym 

wystawiania dokumentów księgowych (Art.6 ust.1 lit.c RODO), 

e) statystycznych, badania Pani/Pana zadowolenia z naszej usługi, analitycznych- polegających na dopasowywaniu naszych 

usług do potrzeb klientów, obsługi reklamacji i zgłoszeń (Art.6 ust.1 lit.f RODO), 

f)  na cele marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz usług (Art.6 ust.1 lit.f RODO), 

g) ponadto, Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny znajdujący się na terenie firmy 

 

Ma Pani/ Pan prawo do: 

 -  dostępu do swoich danych osobowych oraz ich kopii,  

 -  do ich poprawiania,   

 -  żądania ich usunięcia 

-  wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji 

-  żądania ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych.  

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe są dostępne w Internecie, na 

oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych)  

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być konieczne do zawarcia i wykonania umowy 

oraz przesyłania ofert handlowych, marketingowych. 

 

Odbiorcami twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych osobowych 

na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, Sąd, Prokuratura, itp., oraz  nasi podwykonawcy, z 

którymi zawarliśmy osobne umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych: 

firmy informatyczne oraz zapewniające wsparcie IT, kancelarie prawne, firmy kurierskie, ubezpieczeniowe, windykacyjne 

oraz operatorzy pocztowi. 

 

Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez okres: 

1) przez cały czas obowiązywania umowy zawartej na życzenie Klienta, a po tym czasie  do czasu przedawnienia roszczeń z 

jej tytułu- maksymalnie przez 10 lat, 

2) dokumenty księgowe (faktury, rachunki, itp.), przez 5 lat liczonych od końca okresu rozliczeniowego, 

3) przetwarzane przez nas na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jako administratora danych osobowych, 

będą przetwarzane przez cały czas istnienia tego interesu, 

4) przetwarzane przez nas w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych i usług- do czasu wniesienia sprzeciwu, 

5) przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres do 90 dni od nagrania, chyba że, z uwagi na 

zaistniałe zdarzenie, dalsze ich przetwarzanie będzie niezbędne dla celów postępowania prowadzonego na podstawie 

przepisów ustawy (Dz.U. 2018 poz. 1000, Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018, Art.111). 

 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 

danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.  

 

 

Z poważaniem.             

Zarząd Sumera-Motor Sp. z o.o. Sp. K. 

mailto:rodo@sumeramotor.pl

