
Klauzula informacyjna

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ASTECO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku
44-207,  przy  ul.  Podmiejskiej  77,  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000353466, posługująca się numerem NIP 642-294-59-
96 oraz REGON 240372081. 

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w następujących celach:
a) wykonania  łączącej  nas  umowy,  w  tym  w  szczególności  zapewnienia  serwisu

gwarancyjnego w związku z zakupionym u Administratora urządzeniem, prowadzeniem
ewidencji serwisowej – w zakresie danych: imię, nazwisko, firma, NIP, adres prowadzonej
działalności,  numer  telefonu,  adres  e-mail  -  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b
Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (dalej  „Rozporządzenie”) ,  tj.
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) obrony  swoich  praw –  w zakresie  danych:  imię,  nazwisko,  firma,  adres  prowadzonej
działalności,  numer  telefonu,  adres  e-mail  -  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  f)
Rozporządzenia,  tj.  realizacji  prawnie  uzasadnionych  interesów  Administratora  w
zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i
tym samym przetwarzania Państwa danych w tym celu;

c) prowadzenia  statystyk  Administratora,  utworzenia  bazy  danych kontrahentów oraz w
celu  kontaktu w zakresie  kierowania  do Państwa ofert  marketingowych –  w zakresie
danych: imię, nazwisko, firma, adres prowadzonej działalności, numer telefonu, adres e-
mail  -  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  f)  Rozporządzenia,  tj.  realizacji  prawnie
uzasadnionych interesów Administratora w zakresie prowadzenia przez nas działalności
gospodarczej oraz możliwości oferowania usług. 

3. Będziemy przetwarzali Państwa dane przez następujące okresy: 
a) Przetwarzanie w związku z łączącą nas umową – przez okres obowiązywania gwarancji, tj.

wygaśnięcia po Państwa stronie uprawnień z tego tytułu;
b) Przetwarzanie w związku z obroną praw – przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu

zawartej przez nas umowy;
c) Prowadzenie  statystyk,  utrzymywanie  w  bazie  danych  kontrahentów  na  poczet

przyszłych  kontaktów  handlowych  oraz  kierowania  ofert  marketingowych  –  na  czas
nieokreślony z uwagi na dożywotnią gwarancję jaką udziela firma.

4. W  związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych,  przysługują  Państwu  następujące
prawa:

a) Prawo dostępu do danych osobowych. 
b) Prawo do sprostowania danych. 
c) Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). 
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
e) Prawo do przeniesienia danych.

5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z prawa, które opisaliśmy powyżej - mogą się Państwo z
nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: 

a) pisemnie na adres ul. Podmiejska 77, 44-207 Rybnik, Polska;
b) mailowo na adres info@asteco.pl
c) telefonicznie pod numerem  (+48) 32 423 70 14 ; oraz (+48) 519 541     333  
d) poprzez wypełnienie formularza realizacji praw na stronie www.

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do
rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia
otrzymania  żądania.  W  wyjątkowych  przypadkach  możemy  przedłużyć  ten  termin  zgodnie  z
postanowieniami Rozporządzenia.
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6. Prawo do wniesienia  skargi  do organu nadzorczego. Jeśli  uważają Państwo,  że przetwarzanie
Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. W  stosunku  do  danych  przetwarzanych  w  związku  z  naszym  uzasadnionym  interesem  mają
Państwo  prawo  sprzeciwu  co  oznacza,  iż  niezależnie  od  praw  wymienionych  w  niniejszym
dokumencie  mogą  Państwo  w  dowolnym  momencie  wnieść  sprzeciw  wobec  przetwarzania
Państwa danych osobowych. Sprzeciw jest dla Administratora wiążący, chyba że Administrator
wykaże  istnienie  ważnych,  prawnie  uzasadnionych  podstaw  do  przetwarzania,  nadrzędnych
wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla wykonania łączącej
nas umowy w zakresie przysługujących Państwu uprawnień z udzielonej gwarancji.

9. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) Dostawcy usług internetowych;
b) Producenci urządzeń objętych gwarancją;
c) Spółki wchodzące w skład Grupy kapitałowej Asteco

10. Państwa  dane  osobowe  nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym
profilowaniu.

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


