
Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Rajmund Szewczyk 

Fabryka Domów Bogucin. 

Jak się z nami kontaktować w zakresie danych osobowych? 

e-mail: iodo@fdbogucin.pl  

adres: Bogucin 81, 26-930 Garbatka-Letnisko, z dopiskiem „Inspektor 

Danych Osobowych” 

Jakie dane przetwarzamy ? 

Przetwarzamy Twoje dane, które nam podajesz w trakcie wypełniania 

zapytania ofertowego – email, imię i nazwisko. 

Przetwarzamy także dane zbierane podczas Twojej aktywności na stronie 

internetowej Fabryki Domów Bogucin, m.in. odwiedzane strony i miejsca, 

czas wizyty w danym miejscu, Twoje kliknięcia, informacje o urządzeniu 

końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację. Przetwarzanie przez 

nas opisanych powyżej danych udostępnianych w historii przeglądania i 

danych zbieranych podczas Twojej aktywności w usługach jest niezbędne 

ze względu na właściwość świadczonych przez nas drogą elektroniczna 

usług obejmujących udostępnianie treści w ramach naszych stron, 

serwisów, aplikacji i podobnych narzędzi internetowych. 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 

• Aby zapewnić lepsze dopasowanie treści do Twoich potrzeb 

• Aby umożliwić odpowiedź na zapytanie przesłane przez Ciebie 

Jak długo przetwarzamy dane? 

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich 

przetwarzania tj.: 

• w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub 

innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, 

• w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej 

wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (6 

lat), 



• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes 

administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu, 

• w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z 

obowiązującymi przepisami. 

Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych 
osobowych? 

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony 

Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 – (RODO), 

przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich 

danych osobowych przez nas: 

• prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 

• prawo żądania sprostowania danych 

• prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych 

osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

• prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec 

marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony 

wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie 

Administratora). Przeprowadziliśmy testy równowagi w odniesieniu do 

przetwarzania danych osobowych, które realizujemy w oparciu o nasze 

prawnie uzasadnione interesy, wskazane powyżej. Aby uzyskać więcej 

informacji na temat testów równowagi – skontaktuj się z nami. 

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody: 

• masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem.Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody 

lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi): 

• masz prawo do przenoszenia danych osobowych. 



W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami 

wysyłając list lub mail na podane wyżej adresy. 

W przypadku żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, poinformujemy odbiorców tych danych, 

którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub 

będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, a także na Twoje 

żądanie dotyczące Twoich danych poinformujemy Cię o tych odbiorcach. 

Komu udostępniamy dane? 

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom 

marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 

podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi 

instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich 

zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy 

zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych. 

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do 

ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy 

także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją 

należności i obrotem wierzytelnościami. 

Na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na przetwarzanie Twoich danych 

osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji 

internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną 

analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu 

ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy) 

w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich 

urządzeniach i odczytywanie takich znaczników. 

Przekazywanie danych poza EOG 

Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający 

adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektórzy spośród naszych 

Zaufanych Partnerów np. Google czy Facebook mają siedzibę poza 

terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza 



terytorium EOG, weryfikujemy, aby Partnerzy dawali gwarancje wysokiego 

stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w 

szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul 

umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie 

"Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji 

(UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony 

zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Masz prawo żądać od 

nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie 

do nas. 


