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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

informacja dla klientów ELEKTROCARB Sp. z o.o. 
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych 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 – dalej RODO. 
Informujemy: 
 

• Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rozliczeń 
rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Dane osobowe 
przetwarzane są w celach marketingowych, podstawą ich przetwarzania jest prawnie 
uzasadniony interes. 
 

• Administratorem danych jest ELEKTROCARB Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach 
Śląskich (41-100) przy ul. Składowej 4.  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod 
e-mail: info@elektrocarb.pl lub zadzwoń pod numer tel. 32 229 18 14. 

 
• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i c) RODO. 

 
• Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych 

danych uniemożliwi jej zawarcie. 
 

• Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez 
okres 3-ech lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6-ciu lat (informacje 
rozliczeniowe).  

 
• Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania 

danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także 
podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie 
i pocztę. 

 


