
Na podstawie  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia  27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że:

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej Damont S.C. tj.:

Administrator  Wykonawczy  -  Damian  Kamiński,  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą

Damian  Kamiński  Damont  S.C.  z  siedzibą  w  Chwałowicach,  adres:  Chwałowice  287,  37  –  455

Radomyśl nad Sanem,

oraz

Współadministrator  -  Daniel  Olech  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Daniel  Olech

Damont S.C. z siedzibą w Chwałowicach, adres: Chwałowice 287, 37 – 455 Radomyśl nad Sanem, 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na potrzeby związane z:

• nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych – niezbędnych do zawarcia umowy

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

• zawarciem i obsługą umów (art. 6 ust 1 lit. b RODO);

• prowadzeniem  działań  windykacyjnych,  w  przypadku  braku  płatności  za  realizację  umowy

sprzedaży lub usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• wypełnieniem obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(art. 6 ust 1 lit c RODO).

Podanie  danych  osobowych  jest  obligatoryjne  w  oparciu  o  przepisy  prawa,  a  w  pozostałych

przypadkach dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu trwania relacji biznesowych lub do 5

lat  od  rozliczenia  sprzedaży  w  danym  roku  podatkowym.  W  przypadku  przetwarzania  danych  

w związku z windykacją należności – do czasu zaspokojenia roszczeń lub upływu czasu dochodzenia

roszczeń.

Pani/Pana  dane  osobowe  przekazywać  będziemy  do  firm  obsługujących  nas  w  zakresie

teleinformatycznym,  prawnym,  podmiotom  uprawnionym  do  dostępu  do  danych,  na  podstawie

przepisów prawa. 

Współadministratorzy  odpowiedzialni  są  za  wykonanie  wobec  osoby,  której  dane  pozyskują

obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie osobom, których dane pozyskują wykonywania ich

praw.  Niezależnie  od  tego  ustalenia,  osoba,  której  dane  dotyczą  może  wykonywać  swoje  prawa

również  wobec  każdego  ze  Współadministratorów  indywidualnie.  Treść  uzgodnień  pomiędzy

Współadministratorami  znajduje  się  na  stronie  internetowej  dostępnej  pod  adresem

http://damont.pl/rodo/.



Ma Pani/Pan prawo:

• żądania dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii,

• żądania ich sprostowania,

• żądania usunięcia danych

• żądania ograniczenia ich przetwarzania,

• przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych przez Damont S.C. w związku z realizacją 

umowy,

 do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


