
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:  

1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe SIAT-KRYN BYSZKI Damian Kryniewiecki - siedziba: 

Byszki 39A, 64-850 Ujście jest Administratorem Danych, w których posiadanie weszło wskutek zawartej z 

Panią / Panem umowy oraz obsługą zgłoszenia reklamacji. 

2) Pani / Pana  dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez PPHU SIAT-KRYN 

BYSZKI Damian Kryniewiecki, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami 

ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz prawa cywilnego i gospodarczego. 

3) Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez PPHU SIAT-KRYN BYSZKI Damian Kryniewiecki 

dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych z naszym Przedsiębiorstwem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

4) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez PPHU 

SIAT-KRYN BYSZKI Damian Kryniewiecki, w tym profilowaniu. 

5) Osobom, których dane PPHU SIAT-KRYN BYSZKI Damian Kryniewiecki przetwarza przysługują prawa: 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

 sprostowania (poprawiania) danych, 

 usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  

 do ograniczenia przetwarzania danych, 

 do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 

21 RODO), 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6) PPHU SIAT-KRYN BYSZKI Damian Kryniewiecki przechowywało będzie Państwa dane osobowe przez okres 

wskazany w przepisach prawa, o których mowa w pkt. 2.  

7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa oraz podwykonawcom związanym z PPHU SIAT-KRYN BYSZKI Damian Kryniewiecki umowami 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, 

biura rachunkowo-podatkowe. 

8) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych 

do państwa trzeciego. 

9) W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny: 

530 737 180 lub e-mail: biuro@siat-kryn.pl. 

 

 

Właściciel PPHU SIAT-KRYN BYSZKI Damian Kryniewiecki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


