
Obowiązek informacyjny RODO 
 

W związku z koniecznością zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych oraz 

zgodnie z art. 13 ust. 1 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 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1)informujemy, iż: 

§ 1 

Administratorem Państwa danych osobowych jest KOLKOMP Usługi Informatyczne. z siedzibą 

w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 102/104 lok. 311, 94-104 Łódź, NIP 8321993552  

§ 2 

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się 

skontaktować z nami przez email: biuro@kolkomp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany 

powyżej. 

§ 3 

Państwa dane będą przetwarzane w celach informacyjnych, składania ofert handlowych, 

marketingowych, działań promocyjnych prowadzonych obecnie bądź w przyszłości  – na podstawie 

Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 

119, s. 1)). 

§ 4 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach: 

1. Realizacji umowy zlecenia wykonania usługi. 

2. Bieżącej komunikacji z Administratorem służącej obsłudze zlecenia. 

3. Wystawiania dokumentów rozliczeniowych oraz wysyłania wiadomości drogą elektroniczną. 

4. Kontaktu z podmiotami zewnętrznymi współpracującymi w zakresie realizacji usługi: firmy 

kurierskie, dostawcy usług marketingowych, hostingu stron internetowych, wsparcia IT lub 

analizy stron internetowych, a także partnerzy biznesowi. 

5. Marketingu produktów własnych Administratora. 

6. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń Administratora. 

 

§ 5 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu 

zawarcia i realizacji umowy. 

§ 6 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu: 

1. Aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania. 

2. Realizacji umowy o świadczenie wykonania usługi. 

3. Wygaśnięcia terminu przechowywania w którym przepisy prawa obligują Administratora do 

ich przechowywania np. ustawa o rachunkowości. 

 



§ 7 

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

 

§ 8 

 

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej 

sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

§ 9 

Zapewniamy iż Państwa dane osobowe będą przechowywane z najwyższą starannością i 
odpowiednimi zabezpieczeniami przed wyciekiem. 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych 
prosimy kierować na adres biuro@kolkomp.pl 

 


