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FORMULARZ INFORMACYJNY 
-DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH- 

Korzystając z usług 

Valsir Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie przy ul. Przemysłowej 7a (32-050 Skawina) 

KRS: 00000543601, NIP: 6792525708, kapitał zakładowy: 6.000.000,00 zł 

 
Przyjmujecie Państwo do wiadomości i akceptujecie poniżej wskazane zapisy: 

 administratorem (ADO) udostępnianych danych osobowych jest Valsir Polska sp. z o.o. (dalej: Valsir); 

 zakres udostępnionych przez Państwa danych osobowych wynika z realizacji usług sprzedaży,  

 wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, a zwłaszcza wszelkie pytania, żądania, wnioski i roszczenia 

należy zgłaszać za pośrednictwem maila: iod@valsir.pl; 

 udostępnione przez Państwa dane osobowe: 

o przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/6792 (tzw. RODO),  

o przetwarzane są w celu: 

 zawarcia i wykonania umowy (wraz z uwzględnieniem kontaktu zmierzającego do jej zawarcia oraz 

związanego z realizacją), 

 udokumentowania umowy i jej rozliczenia z przepisami prawa podatkowego i rachunkowego; 

 realizacji obowiązków przewidzianych prawem ( w tym wystawianie i przechowywanie faktur oraz 

dokumentów księgowych), 

 rozpatrywania skarg i reklamacji, 

 ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

 archiwizowania dokumentacji, 

 prowadzenia statystyk, 

 prowadzenia działań marketingowych produktów i usług (w tym droga elektroniczną z 

uwzględnieniem odrębnych przepisów prawa w tym zakresie) na podstawie posiadanych zgód; 

o są niezbędne celem właściwego przeprowadzenia procesu realizacji usługi sprzedaży; 

o ich podanie jest dobrowolne, jednak brak ich udostępnienia skutkuje brakiem możliwości realizacji 

usługi; 

o będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są  

gromadzone, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej; dane przetwarzane w pozostałym zakresie 

będą przechowywane nie dłużej niż 15 lat. 

 odbiorcami udostępnionych danych osobowych będzie wyłącznie Valsir oraz podmioty współpracujące z 

nami w procesie realizacji usług (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, dostawcy 

usług IT takich jak hosting; banki, uprawnione organy/podmioty państwowe na podstawie przepisów prawa);  

 w zakresie udostępnionych danych osobowych mają Państwo prawo do (z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych przepisami prawa): 

o żądania od ADO dostępu do nich; 

o sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 

o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

o przenoszenia danych; 

 Pliki cookie (ciasteczka) są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.). 

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: usunąć pliki cookies i/lub 

blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Pliki te są wykorzystywane są w celu: zapamiętywania 

informacji o Twojej sesji, statystycznym, marketingowym. 

 

Jednocześnie informujemy, że: 

 w sytuacji naruszenia przez Valsir przepisów dotyczących ochrony danych osobowych mają Państwo prawo 
m.in. wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna być przesłana do Biura Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa. 

 nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

                                                        
1 Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie 
Wydział XII Gospodarczy KRS; 
2 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; 
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