
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) w stosunku do podmiotów, z którymi łączy nas współpraca, w celu kontynuacji tej współpracy, w 

tym w zakresie nabywania przez naszą spółkę towarów lub usług, podejmowania wspólnych 

przedsięwzięć gospodarczych, lub przedstawiania w ramach współpracy naszej aktualnej oferty i 

zbywania własnych towarów lub usług. Przetwarzanie danych jest w tym celu oparte na zasadzie 

dobrowolności, ale jest niezbędne dla kontynuowania współpracy. 

b) w stosunku do podmiotów, z którymi doszło do zawarcia umowy prowadzącej do zaistnienia 

zdarzenia podatkowego, przetwarzamy dane w celu prowadzenia podatkowej dokumentacji 

transakcji handlowych. Podstawą przetwarzania danych jest wtedy ciążący na nas prawny 

obowiązek w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej, a w przypadku 

wystawiania określonych dokumentów księgowych, w tym faktury, po Państwa stronie zachodzi 

obowiązek podania danych. Jednocześnie, w oparciu o nasz uzasadniony interes, dane 

przetwarzamy także w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. 

c) w stosunku do nowych klientów przetwarzamy dane w celu nawiązania relacji handlowych,  

zapytania o możliwość pozyskania lub przedstawienia oferty, co jest realizacją naszego interesu, 

obejmującego możliwość prowadzenia działalności, w której nabywanie cudzych towarów i usług 

oraz marketing własnych towarów i usług jest koniecznością. Wskazujemy, iż dalsze 

przedstawienie naszej oferty oparte będzie na Państwa dobrowolnej zgodzie lub w oparciu o zasady 

określone w punktach a i b powyżej. 



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.  

Mają Państwo, na warunkach określonych w przepisach prawa i z określonymi tam ograniczeniami, 

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


