
Z uwagi na wejście w życie 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 chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez P.W KRYST 

Salamon Krystian. Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci w związku z tym 
prawach. Dlatego poniżej prezentujemy Politykę Prywatności P.W KRYST Salamon Krystian.: 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Administratorem danych osobowych jest P.W KRYST Salamon Krystian. z siedzibą w Rybniku przy ulicy Hallera 
26  (dalej: Administrator). 

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami 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 (dalej: RODO) 
oraz innymi obowiązującymi przepisami. 

3. Dane osobowe, poza celami szczegółowymi wskazanymi poniżej, mogą być przetwarzane przez Administratora 
również w celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w 
szczególności obowiązków księgowo-podatkowych, jak również, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora, w celu ochrony praw Administratora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO). 

4. Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich 
przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych 
prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu 
upływu terminu przedawnienia. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia 
usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w szczególności podmioty 
obsługujące płatności, dostarczające produkty, zapewniające usługi dodatkowe związane z zakupem, biorące 
udział w obsłudze reklamacji; podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze, 
marketingowe, serwisowe oraz dostawcy usług IT. 

6. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Klientowi prawo do 
żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do 
przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 
6 ust. 1 lit. f RODO), Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Klienta lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na 
potrzeby marketingu bezpośredniego. 

8. Ponadto przysługuje Klientowi, w przypadkach w których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody 
wyrażonej przez Klienta, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) Klient może realizować przesyłając 
stosowne żądanie na adres:rodo@kryst.info.pl lub skierowanie pisma pod adres P.W KRYST Salamon Krystian. z 
siedzibą w Rybniku przy ulicy Hallera 26.   

USŁUGA SERWISOWA 
1. W celu realizacji świadczeń serwisowych klient  dokonuje rejestracji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, 

podając niezbędne dane osobowe. 
2. Dane osobowe podane przez Klienta w momencie rejestracji, jak również dane osobowe dodane przez Klienta w 

koncie Klienta przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. b RODO w celu założenia i obsługi konta, w tym zawarcia na żądanie Klienta i wykonania wskazanych w 
Regulaminie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane te mogą być również przetwarzane, na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia działań marketingowych przez Administratora , w tym 
również w formie komunikacji elektronicznej, jeżeli Klient przy rejestracji wyraził zgodę na przesyłanie informacji 
drogą elektroniczną i używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu kontaktu bezpośredniego. 

3. Podanie przez Klienta danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, natomiast  jest to  
niezbędne do realizacji usługi serwisowej. 

1. REKLAMACJE 
1. Składając reklamację Klient podaje dane niezbędne do obsługi tej reklamacji przez Administratora. 
2. Dane podane przez Klienta przy składaniu reklamacji są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b RODO, w celu obsługi tej reklamacji. 
3. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu reklamacji jest niezbędne do rozpatrzenia przez 

Administratora reklamacji.  
 

   
 


