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Zakres obowiązku informacyjnego wobec klientów - osób 
fizycznych, zgodnie z RODO 

 
 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 
 

Administratorem, czyli podmiotem odpowiedzialnym za to w jaki sposób będą 
wykorzystywane (przetwarzane) Państwa dane osobowe, jest Mebel Art spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Chróścicach, ul. Polna 7 (dalej Mebel Art). 

 
Gdzie i w jaki sposób można się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej 

informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych? 
 
Można napisać do nas email: mebelart@mebelart.com.pl, 

Adres pocztowy: Mebel Art spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chróścicach, 46-080 
Chróścice, ul. Polna 7. 
 

Skąd mamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie możemy je przetwarzać? 
 

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy za Państwa zgodą podczas zawarcia umowy z Mebel Art 
lub podczas wysyłania zapytań do Mebel Art. Przetwarzamy je tylko i wyłącznie za Państwa 
zgodą, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. 
 
W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe? 

 
Państwa dane osobowe są niezbędne do realizacji zawartej z Państwem umowy jako klienta 

Mebel Art, w związku z zawarciem umowy sprzedaży kupowanego w Mebel Art towaru 
handlowego lub usługi oraz w okresie odpowiedzialności Mebel Art w ramach rękojmi i 
gwarancji za zakupiony towar handlowy.  

 
Jakie dane potrzebujemy do zawarcia i wykonania umowy? 

 
Musimy mieć Państwa dane, takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL (numer NIP), adres 
zamieszkania, adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, adres miejsca 

wykonania umowy, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.  
 
Czy wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne? 
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Tak. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody nie będziemy mogli zrealizować Państwa 

zamówienia i zawrzeć umowy. Proszę pamiętać, że zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych można zawsze wycofać. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe dopóki nie 
wycofają Państwo zgody lub do końca trwania umowy sprzedaży, po upływie okresu rękojmi i 

gwarancji. Mebel Art przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do zawarcia i 
wykonania umowy.   
 

Jakie przysługują prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych? 
 

Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, 
sprzeciwu i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 

Kiedy można skorzystać z prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych? 

 
Każda osoba, której dane są przetwarzane, może skorzystać z prawa do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, jeśli: zauważy, że podane dane są niepoprawne lub 

niekompletne, zebrane dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 
oraz będą one przetwarzane niezgodnie z prawem. Mają Państwo prawo wnieść skargę w 
związku z przetwarzaniem przez Mebel Art Państwa danych osobowych do organu 

nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa. Z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych można 

skorzystać od dnia 25 maja 2018r. 
 
Jak długo i w jakim celu przechowujemy Państwa dane osobowe? 

 
Dane osobowe przechowujemy w czasie trwania umowy zawartej z Państwem oraz po jej 
zakończeniu, w okresie rękojmi i gwarancji, w celu: dochodzenia roszczeń w związku z 

wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w 
szczególności podatkowych i rachunkowych oraz wynikających z rękojmi i gwarancji, a także 

archiwizacyjnych. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez Mebel Art okres 6 lat od 
dnia wykonania umowy. 
 

Komu możemy przekazać przetwarzanie Państwa danych osobowych? 
 
Państwa dane osobowe Mebel Art może przekazać wyłącznie podwykonawcy, który na 

zlecenie Mebel Art będzie realizował umowę. Mebel Art może powierzyć Państwa dane 
osobowe tylko na podstawie zawartej z podwykonawcą umowy o powierzeniu przetwarzania 

danych osobowych. Mebel Art jako administrator danych jest odpowiedzialny za to, komu 
powierzone zostaną dane osobowe oraz za nadzór nad przestrzeganiem RODO przez 
podwykonawcę.  

 


