
KLAUZULA INFORMACYJNA  (klienci/kontrahenci) 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz ądzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO ”) oraz w zwi ązku, 

z tym, że jest Pani/Pan naszym klientem/kontrahentem, chcielibyśmy przekaza ć Pani/Panu kilka wa żnych informacji. 

 
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH? 

Administratorem danych osobowych jest Mariusz Meus prowadzący działalność gospodarczą Kamieniarstwo MEUStone 

Mariusz Meus z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Piekarska 177, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej nr NIP: 547-024-18-44, e-mail: biuro@meustone.pl (dalej: „Administrator”). 

 

2. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH? DLACZEGO 

PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE? 

W zakresie prowadzonej przez nas dzia łalno ści przetwarzamy Pani/Pana dane, ponieważ:  

a) jest to niezb ędne do wykonania umowy lub podj ęcia działań zwi ązanych z zawarciem 

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b) jest to niezb ędne do wype łnienia obowiązku cią żącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Podstaw ą prawn ą przetwarzania Pani/Pana danych jest równie ż prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 

1 lit. f RODO), który polega na: 

c) ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu roszcze ń, wynikłych na tle stosowania umowy, je żeli jest Pani/Pan jej stron ą. 

 

3. KTO MO ŻE BY Ć ODBIORCAMI PANI/PANA DANYCH? 

Odbiorcami danych mog ą być nasi pracownicy, podmioty z nami współpracujące takie, jak np. księgowość i kadry, firma 

ochroniarska, dostawca usług hostingowych, operator pocztowy, bank, projektanci branżowi, firmy budowlane i podmioty 

biorące udział w realizacji projektów, urzędy zatwierdzające lub opiniujące dokumentacje projektowe, klienci, bank, organy 

publiczne. 

 

4. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PANI/PANA DANE POZA OBSZAR EOG? 

Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do pa ństwa trzeciego (przez 

państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG). 

 

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE? 

Pani/Pana dane b ęd ą przechowywane przez czas trwania umowy, a po rozwiązaniu umowy przez czas niezbędny 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz do czasu ewentualnego ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszcze ń. Ponieważ Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora, mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu na zasadach 

określonych w art. 21 RODO. 

 

6. JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ? 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

przeniesienia danych. Mo że Pani/Pan równie ż zgłosi ć sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w 

art. 21 RODO lub wnie ś ć skarg ę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa), je żeli Pani/Pan uwa ża, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych, zosta ły naruszone przepisy 

RODO. 

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Pani/Pana danych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia umowy, natomiast ich niepodanie skutkuje 

niemo żliwo ścią zawarcia lub wykonania umowy.
 


