Informacja o przetwarzaniu twoich danych
osobowych
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka LONWERD sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w
Kłobukowicach, Kłobukowice 29A, 42-244 Kłobukowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonego prze Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000729973, NIP 9492228304, REGON 380074449. W sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@drewnolandia.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania
1. Jako Administrator przetwarzam Twoje dane osobowe w celu:
a. zawarcia i realizacji umowy wykonania konstrukcji z drewna lub podjęcia działań
poprzedzających zawarcie umowy, w tym:
▪ obsługi i realizacji zamówienia
▪ przeprowadzenia procesu płatności
▪ rozliczania wykonanych umów oraz usług świadczonych w ramach umowy
▪ obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza
kontaktowego
▪ nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy
b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w postaci obowiązków
podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją
c. wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w
tym:
▪ archiwizacji danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną
danych osobowych
▪ obsługi zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy
▪ zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi
klienta
▪ windykacja należności i dochodzenie roszczeń
▪ przygotowywanie wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju
serwisu
▪ umożliwienia korzystania z wyświetlonej strony internetowej
▪ przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych klientów
d. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody udzielonej dobrowolnie i
świadomie w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wskazanego w treści
tej zgody, w tym w celach marketingowych związanych z oferowaniem produktów i usług
(newsletter)
2. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także w oparciu o pozostałe przepisy wdrażające lub
uzupełniające RODO, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych.
3. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

III. Odbiorcy danych
1. Twoje dane osobowe możemy udostępnić podwykonawcom, czyli podmiotom z których usług
korzystamy w ramach prowadzenia firmy DREWNOLADNIA:
a. podwykonawcy projektów specjalistycznych, architektonicznych - w celu realizacji projektów
instalacji wodno-kanalizacyjnych i projektów instalacji elektrycznych
b. Ab-Tax Sp. z o.o. w Częstochowie - w celu prowadzenia usług księgowo – kadrowych
c. KEI.PL SP. Z O.O. siedzibą w Krakowie - w celu korzystania z usług internetowych
d. Web INnovative Software Sp. z o.o we Wrocławiu – w celu korzystania z oprogramowania
do prowadzenie księgowości
e. G Suite – Google LLC, której siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu korzystania z usług Google w postaci
pakietu G Suite, w tym usług chmury oraz poczty

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym.

V. Okres przechowywania danych
1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy wykonania konstrukcji z drewna przechowuje
przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w
którym ostatni raz kontaktowałeś się w sprawie jej zawarcia.
2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy wykonania konstrukcji z drewna
przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego
naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym
celu, cofniesz zgodę, jeżeli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej.

VI. Twoje prawa:
1. Przysługuje Ci:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
c. prawo do usunięcia danych
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
e. prawo do wniesienia sprzeciwu
f. prawo do przenoszenia danych
g. prawo do wniesienia skargi do organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
2. W celu wykonania swoich praw skieruj prośbę pod adresem e-mail: kontakt@drewnolandia.pl,
zadzwoń pod numer: +48 698 104 824, lub udaj się do siedziby: Drewnolandia, Wyzwolenia 20,
42-244 Wancerzów.

VII. Informacja o wymogu podania danych osobowych
1. Podanie przez Ciebie danych jest:
a. warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy wykonania konstrukcji z drewna
b. dobrowolne w celach marketingowych związanych z oferowaniem produktów i usług
(newsletter)

