
 
Informacja o przetwarzaniu danych 

osobowych  

na podstawie art. 13 RODO 

 
 
Szanowni Państwo, 

przekazujemy Państwu informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Zakład 
Obróbki Metali „Sowa“ oraz o przysługujących Państwu prawach, na podstawie Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

Dane kontaktowe 

Zakład Obróbki Metali „Sowa“ 

Ul. Karsiborska 12, 72-600 Świnoujście 

Właściciel:  Wojciech Sowiński 

Tel:    +48 (091) 321 02 76 

Faks:   +48 (091) 327 40 12 

e-mail:   w.sowinski@zom-sowa.pl 

 
Rodzaj i zakres przetwarzanych danych 
 
Do przetwarzanych przez nas kategorii danych osobowych należą, w szczególności: tzw. 
dane o pochodzeniu osoby fizycznej (imię i nazwisko oraz nadana część nazwiska), Dane 
teleadresowe (adres, inny adres do faktur, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail). 
Dane te będą przetwarzane (zbierane) w chwili pierwszego kontaktu lub w czasie trwania 
stosunku umownego, jeżeli wymaga tego prawidłowe wykonanie umowy (zamówienia). 
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 
 
Zakład Obróbki Metali „Sowa“ przetwarza Państwa dane osobowe z poszanowaniem 
przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz międzynarodowych 
standardów ochrony danych osobowych.  
 
Przetwarzamy i zbieramy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
Przetwarzanie jest dokonywane w celu przeprowadzenia negocjacji wstępnych (w tym 
przedstawienia oferty), w celu zrealizowania ewentualnej umowy (zlecenia) oraz w celu 
wykonania obowiązków umownych i przedumownych. Zebranie Państwa danych jest 



ZOM „Sowa” 

niezbędne dla realizacji wyżej przedstawionych celów. Bez niego realizacja 
przedstawionych celów nie jest możliwa lub jest znacznie utrudniona. 
 
Odbiorca danych 

 

Jeżeli będą tego wymagały realizacja umowy lub obowiązek wynikający z przepisów prawa, 
Państwa dane będą przekazywane organom administracji oraz niezbędnym dla wykonania 
umowy usługodawcom lub osobom trzecim. Takimi osobami trzecimi są w szczególności 
podwykonawca, doradca podatkowy, dostawca usług płatniczych, operator pocztowy.  
W żadnym wypadku Państwa dane nie będą przekazywane ani do kraju trzeciego, ani do 
innej organizacji międzynarodowej spoza Unii Europejskiej, względnie Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej. 
 
Okres przechowywania 

 

Dane będą usunięte w chwili gdy nie będą wymagane dla realizacji jednego z celów ich 
przetwarzania. Pod tym rozumie się także, wynikające z prawa podatkowego oraz z prawa 
handlowego, obowiązki przechowywania dokumentów. 
 
Państwa prawa 

 

Mają Państwo prawo dostępu do treści przechowywanych przez nas danych osobowych 
(art. 15 RODO), żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), 
ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) i przeniesienia danych (art. 20 RODO). 
Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
 

Z poważaniem 
 
 


