
Szanowni Państwo, 

Od dnia 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

(Rozporządzenie).  

W związku z powyższym informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Armaturę 

Kozłowski Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Krotoszynie, ul. Klemczaka 7. Dołożyliśmy starań, aby 

Państwa dane były u nas bezpieczne. 

Państwa dane są przetwarzane w następujących celach: 

a) prowadzenia podatkowej dokumentacji sprzedaży, co ma miejsce w sytuacjach kiedy podają nam 

Państwo dane w celu wystawienia imiennego dokumentu sprzedaży. Podstawą przetwarzania 

danych jest wtedy ciążący na nas prawny obowiązek w zakresie prowadzenia dokumentacji 

księgowo – podatkowej. 

b) umożliwienia nam realizacji oraz dokumentowania wykonania umowy, jak również w zakresie 

dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, co dotyczy zwłaszcza sytuacji, kiedy 

przekazują nam Państwo dane w celu dostarczenia towaru pod określony adres, kiedy wydaliśmy 

Państwu dokumenty gwarancyjne, udzieliliśmy Państwu odroczonego terminu płatności lub kiedy 

zwracają się Państwo do nas z roszczeniami z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

Państwa dane w zakresie dokumentacji podatkowej są przechowywane przez okres wymagany 

przepisami prawa, zaś pozostałe dane związane z wykonywaniem umowy przez okres w jakim, 

którejkolwiek ze stron przysługują lub mogą przysługiwać nieprzedawnione roszczenia, w 

szczególności o zapłatę, z gwarancji, rękojmi (z uwzględnieniem dodatkowego terminu na 

operacyjną działalność poczty lub sądów, wydłużającą termin doręczenia takiego roszczenia). 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z którymi współpracujemy, celem 

prowadzenia księgowości i wykonywania umowy, takim jak biura księgowe, podmiotom 

wykonującym usługi kurierskie, pocztowe, firmom windykacyjnym i prawnym, a nadto podmiotom 

wykonującym techniczną obsługę naszych nośników danych, w szczególności zapisanych w formie 

elektronicznej. 



Państwa dane nie podlegają profilowaniu. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże 

w zależności od Państwa dodatkowych oczekiwań co do sprzedaży, w szczególności wystawienia 

faktury, dostawy towaru, wydania indywidualnego dokumentu gwarancyjnego, podanie danych jest 

niezbędne w celu takiej realizacji umowy. 

Każdy z Państwa, na warunkach określonych w przepisach prawa, ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych, 

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 

- przenoszenia danych, 

- wniesienia sprzeciwu, 

- cofnięcia zgody (jeżeli taka została udzielona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

  przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem. 

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

                                                                                              Armatura Kozłowski Sp. z o.o.Sp.K. 

        ul.Klemczaka 7, 63-700 Krotoszyn


