
Szanowny Kliencie,
 

W dniu 25 maja 2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
W związku z tym, chcemy Cię poinformować o sposobie w jaki będziemy przetwarzali Twoje dane 
oraz o przysługujących Ci prawach. 

Dane, które dotyczą Ciebie lub pracowników Twojej firmy będą przetwarzane w celu realizacji 
umowy.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane 
osobowe, jest
Kosfryz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dolsku przy ul. Gostyńskie 
Przedmieście 8 operator internetowego sklepu www.kosfryz.com.pl 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych 
osobowych?

Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: biuro@kosfryz.com.pl
adres pocztowy: Gostyńskie Przedmieście 8, 63-140 Dolsk

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta lub składania zamówienia.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez sklep internetowy 
www.kosfryz.com.pl

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej w 
procesie zakupu, zwłaszcza w celu:
• wystawienia dokumentu sprzedaży do dokonanego zakupu,
• realizacji zamówienie, głównie w zakresie dostarczenia zakupionego towaru przez współpracujące
z nami firmy transportowe,
• kontaktu z Tobą w celu uzgadniania szczegółów w procesie realizacji zamówień.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów 
podatkowych i rachunkowych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać 
umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
• adres e-mail, nr telefonu, imię, nazwisko, adres, nr podatkowy NIP (w przypadku firm).

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki Kosfryz w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia
Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,

http://www.kosfryz.com.pl/
http://www.kosfryz.com.pl/


niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla 
których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz 
sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z 
prawem; 
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są 
nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający 
nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, 
ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte,

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w 
której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są 
profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy firmą transportowym. Jest to niezbędne dla realizacji 
dostarczenia zamówionego towaru. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także 
po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i 
rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.


