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Klauzula dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych stosownie do obowiązującej u Organizatora polityki 
ochrony danych osobowych i wymagań 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 przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)  

Klauzula informacyjna wobec Uczestników zawierających umowę bezpośrednio z Organizatorem i Partnerów CIEPŁO-TECH: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-TECH A. Orzechowski, A. Owczarek Spółka jawna z siedzibą i ad-
resem w Groblicach przy ul. Polnej 76C, 55-010 Groblice (dalej: „Administrator” lub „CIEPŁO-TECH”).  

2) Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@cieplotech.pl lub pisemnie na adres siedziby 
CIEPŁO-TECH wskazany w pkt. 1.  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach statystycznych i marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnie 

zgody w Zamówieniu,  
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu niezbędnym do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed złożeniem Zamówienia oraz 

wykonania umowy,  
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego,  
d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu uzasadnionego interesu Administratora w postaci ewentualnego ustalania lub dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami.  
4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane zleceniodawcom/zleceniobiorcom oraz innym podmiotom świadczącym 

na rzecz Administratora swoje usługi związane z wykonaniem umowy, dostawcom systemów teleinformatycznych i usług IT, 
podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rachunkowe, prawne, zakładom ubezpieczeń i brokerom ubezpie-
czeniowym, a także przewoźnikowi oraz Partnerowi CIEPŁO-TECH, w przypadku zakupu Urządzeń wraz z ich montażem.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać 
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, w szczególności z rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji, jeżeli 
przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
Administratora. Po tym okresie Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów 
prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.   

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczegól-
ną sytuację, a także prawo do przenoszenia danych, natomiast w zakresie pkt. 3 lit. a, także prawo do cofnięcia zgody w każ-
dym czasie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7) Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochro-
ną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy prawa.    

8) Podanie danych jest wymagane przez CIEPŁO-TECH w celu rozpatrzenia Zamówienia oraz wykonania umowy. Brak podania 
danych będzie skutkował niemożliwością zawarcia i wykonania umowy. 

Klauzula informacyjna wobec Uczestników zawierających umowę z Partnerem CIEPŁO-TECH, którą Partner CIEPŁO-TECH zo-
bowiązuje się dopełnić za Organizatora poprzez jej przedstawienie Uczestnikowi:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-TECH A. Orzechowski, A. Owczarek Spółka jawna z siedzibą i ad-
resem w Groblicach przy ul. Polnej 76C, 55-010 Groblice (dalej: „Administrator” lub „CIEPŁO-TECH”).  

2) Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@cieplotech.pl lub pisemnie na adres siedziby 
CIEPŁO-TECH wskazany w pkt. 1.  

3) Pani/Pana dane osobowe przekazane zostały do CIEPŁO-TECH przez Partner CIEPŁO-TECH, u którego złożył(-a) Pan/Pani Za-
mówienia w ramach promocji organizowanej przez CIEPŁO-TECH pod nazwą „EKO PROMOCJA”.  

4) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w Zamówieniu będą przetwarzane na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach statystycznych i marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnie 

zgody w Zamówieniu,  
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego,  
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu uzasadnionego interesu Administratora w postaci weryfikacji spełnienia warunków do udzia-

łu w Promocji oraz ewentualnego ustalania lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.  
5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane zleceniodawcom/zleceniobiorcom oraz innym podmiotom świadczącym 

na rzecz Administratora swoje usługi związane z wykonaniem umowy, dostawcom systemów teleinformatycznych i usług IT, 
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podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rachunkowe, prawne, zakładom ubezpieczeń i brokerom ubezpie-
czeniowym, a także przewoźnikowi.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać 
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, w szczególności z rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji, jeżeli 
przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
Administratora. Po tym okresie Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów 
prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.   

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczegól-
ną sytuację, a także prawo do przenoszenia danych, natomiast w zakresie pkt. 3 lit. a, także prawo do cofnięcia zgody w każ-
dym czasie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8) Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochro-
ną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy prawa.    

9) Podanie danych jest wymagane przez CIEPŁO-TECH w celu rozpatrzenia Zamówienia oraz wykonania umowy. Brak podania 
danych będzie skutkował niemożliwością zawarcia i wykonania umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


