
Polityka Prywatności 
 

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką prywatności naszej spółki, zwaną dalej polityką, 

która wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania 

informacji o użytkownikach kontaktujących się z nami za pomocą formularza kontaktowego 

na stronie https://kon-rem.pl/kontakt/formularz-kontaktowy/ 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) oraz 

zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy,  

iż administratorem danych osobowych jest P.U.P. „KON-REM” Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu, przy ul. Jerzmanowskiej 9A.  

Dane osobowe użytkowników przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem 

udzielonej zgody i wymogami prawa polskiego. 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem 

przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Twoich 

danych osobowych w celach kontaktowych oraz marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji  

z osobami, które napisały do P.U.P. „KON-REM” Sp. z o.o. prośbę o udzielenie informacji. 

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do wymiany korespondencji 

pomiędzy Tobą a P.U.P. „KON-REM” Sp. z o.o.  

 

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych innym odbiorcom o ile taki 

obowiązek nie będzie wynikać z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do 

państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą  

a P.U.P. „KON-REM” Sp. z o.o., nie dłużej niż przez jeden rok od Twojego ostatniego 



kontaktu z P.U.P. „KON-REM” Sp. z o.o. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane  

w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu. 

 

Przysługuje Ci prawo do: 
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych 

podlegających przetwarzaniu; 

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia 

okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 

RODO; 

• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 

 

Bezpieczeństwo danych 
Strona https://kon-rem.pl/kontakt/formularz-kontaktowy/ w ramach serwisu, gdzie podaje się 

dane osobowe jest szyfrowane są przy użyciu protokołu Secure Sockets Layer (SSL). 

Szyfrowanie zapewnia poufność danych osobowych użytkownika w trakcie ich przesyłania 

za pośrednictwem Internetu. 

 

Kontakt 
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub 

chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:  

tel. 71 357 50 08 

e-mail: sekretariat@kon-rem.pl 

 

Wrocław dn. 20.11.2019. 


