
DOKUMENT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE 

ELEKTRON RAFAŁ BOROWIEC, KRYSTIAN TARKA S.C.

Dokument ten informuje sposób przetwarzania danych osobowych  przez ELEKTRON
Rafał  Borowiec,  Krystian  Tarka  s.c.  zgodnie  z  rozporządzeniem  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Poniżej poinformujemy Państwa w jakim celu
przetwarzamy  wasze  dane  i  jak  długo  będziemy  z  nich  korzystać.  Dowiedzą  się
Państwo kto może  mieć dostęp do waszych danych , a także z jakich praw możecie
skorzystać w związku z przetwarzaniem waszych danych osobowych przez Elektron
s.c.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem  Państwa danych osobowych jest firma
ELEKTRON Rafał Borowiec, Krystian Tarka s.c.
adres: Brudzawy 55,  87-326 Nieżywięć
tel: 789-343-989
tel: 725-535-359
e-mail: kontakt@i-elektron.pl

2. Cel przetwarzania danych osobowych.

Elektron s.c. zapewnia zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych tylko
i wyłącznie  w uzasadnionych  potrzebach. 

Cele przetwarzania Państwa danych to:

• zawieranie i realizacja umów, oraz inne operacje związane z konsekwencjami 
zawarcia umowy.

• obsługa zamówień, wycen towarów i wycen inwestycyjnych,
• wystawiania imiennych dowodów zakupu/ faktur,
• dla celów rachunkowych, podatkowych i księgowych.

3. Pozyskiwanie danych osobowych:

mailto:kontakt@i-elektron.pl


  Elektron s.c. przetwarza dane osobowe, zdobyte :
• bezpośrednio od klienta
• podczas zawierania transakcji zakupu, sprzedaży  
• w procesie zamawiania usług lub towarów.
• Na podstawie zawierania umów

4. Typy przetwarzanych danych.

Do realizacji wyżej wymienionych celów ELEKTRON S.C. posługuje się danymi takimi
jak:

• dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
• dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny), 
• dane identyfikacyjne (np. numer dowodu osobistego, NIP,  PESEL), 
• dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów), 

Wykorzystujemy tylko niezbędne dane, jakie są konieczne do zrealizowania 
konkretnego celu, a czas przetwarzania danych ograniczamy do niezbędnego 
minimum.

5. Podmioty, którym mogą być udostępnione Państwa dane osobowe.

Firma Elektron s.c. wykorzystuje Państwa dane osobowe wewnątrz swojej struktury w
zakresie niezbędnym do realizacji  określonych celów. 
Dostęp do tych danych mają tylko upoważnione osoby zawarte w regulaminie.
Oprócz wewnętrznego wykorzystywania danych osobowych przez Elektron s.c., 
Państwa dane mogą być przekazane podmiotom trzecim takim jak:

• organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania 
dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

• biura rachunkowe, prowadzące księgowość firmy
• Podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia 

zastępstwa procesowego

6. Prawa i roszczenia.

W związku z przetwarzaniem danych przez Elektron s.c. mają państwo prawo 
do;

• dostępu do swoich danych osobowych
• żądania usunięcia danych zgodnie z prawem
• możliwości zmiany  swoich danych 
• zrezygnowania z udzielonej zgody na przetwarzanie danych 
• wzniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

przypadku przetwarzania danych przez ELEKTRON S.C. niezgodnie z 
przepisami.



7. Informacje końcowe
W powyższym dokumencie zebraliśmy najważniejsze informacje na temat 
przetwarzania  danych osobowych powierzonych firmie ELEKTRON. Jeśli zawarte 
informacje są dla Państwa niewystarczające lub niejasne, prosimy o kontakt. Dane 
kontaktowe znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.i-elektron.pl


