
Klauzula informacyjna dla osoby, której dane dotyczą 

 

Robert Wiewiórski, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maragos Robert Wiewiórski z siedzibą  
w Łodzi,  przy ul. Żwirki 20/9, 90-45 Łódź, NIP: 728-133-28-31, REGON:362741405; 

 

wpisana do centralnej ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.  

 

zwana dalej Wykonawcą; 

 

Niniejszym, działając na kanwie artykułu 13 ust.1 i 2 RODO (UE) spełnia obowiązek wynikający   

z powyższego aktu prawnego. W związku z tym informuję, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego przekazanych na podstawie niniejszej umowy, jest 

Robert Wiewiórski,  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maragos Robert Wiewiórski   
z siedzibą w Łodzi,  przy ul. Żwirki 20/9, 90-450 Łódź, NIP: 728-133-28-31, REGON:362741405; 

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@maragos.pl, 

telefonicznie pod numerem 605-249-703, lub pisemnie na adres siedziby administratora (Wykonawcy).  
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy na wykonanie i montaż 

zabudowy meblowej, oraz w celu dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zamawiającego jest niezbędność do zawarcia  

i wykonania Umowy.  
5. Dane osobowe Zamawiającego mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

zlecenie administratora: dostawcom usług IT i operatorom pocztowym. 

6. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania. Okres 
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia 

roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych 

roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.  
7. Dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  
9. Zamawiającemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych lub organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie 

członkowskim UE zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, 
jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

10. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji niniejszej umowy – bez podania danych 

osobowych nie jest możliwe wykonanie zabudowy meblowej. 
 
 
 
 
…………………………………………………  
(data, podpis Zamawiającego) 


