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Szanowni Państwo,
PUP „Kared” Sp. z o.o. jako firma dbająca o relacje z innymi podmiotami rynkowymi, a także
dążąca do osiągania jak najwyższych standardów zgodności z prawem, niniejszym informuje o
przetwarzaniu Państwa danych osobowych.
[Administrator danych osobowych]. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo
Usługowo – Produkcyjne „Kared” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Kowalach (80-180 Kowale), ul. Kwiatowa 3/1, zarejestrowana pod numerem KRS 0000140099
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 583-001-8084, REGON 008103751; telefon: +48 58 322 82 31; e-mail: kared@kared.com.pl.
[Cele przetwarzania danych osobowych]. Przetwarzamy dane osobowe następujących celach:
1) zawierania i realizacji umów,
2) dochodzenia roszczeń,
3) marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w tym rozmów telefonicznych,
4) polepszenia jakości przeglądania i funkcjonalności strony www via cookies.
[Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych]. Podstawą prawną przetwarzania jest
udzielona zgoda (w wypadku jej udzielenia – art. 6 ust. 1 lit. a RODO), lub przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
lub przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci
marketingu usług i produktów własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
[Odbiorcy danych osobowych]. Państwa dane w niezbędnym zakresie mogą zostać udostępnione
podmiotom współpracującym z nami w zakresie wykonywania umów lub dochodzenia roszczeń
lub realizujących czynności marketingowe jak również organom władzy publicznej w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa (odbiorcy danych).
[Czas przetwarzania danych osobowych]. Państwa dane będą przez nas przetwarzane przez okres
konieczny do wykonywania zawartej umowy, a potem do czasu przedawnienia roszczeń, w
wypadku marketingu bezpośredniego do czasu cofnięcia zgody (gdy była wyrażona) lub złożenia
sprzeciwu, w wypadku wizyty na stronie www – do czasu zakończenia sesji, w innych wypadkach
– przez okres wymagany przepisami prawa.
[Źródło pochodzenia danych osobowych]. Dane pozyskujemy przede wszystkim od osoby, której
dane dotyczą, a w pozostałym zakresie z rejestrów publicznie dostępnych (kategorie danych
osobowych – w zakresie ujawnionym w rejestrze), np. Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl) jak również możemy otrzymać je od naszych

kontrahentów w związku z realizowanymi umowami (kategorie danych osobowych – w zakresie w
jakim zostały udostępnione przez kontrahentów do kontaktu w celu realizacji umowy z naszymi
kontrahentami).
[Prawa osoby której dane dotyczą]. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzoru,
przeniesienia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
przetwarzania danych przed jej cofnięciem, a także złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w wypadku umów jest konieczne do
zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych, cofnięcie zgody lub sprzeciw co do ich
przetwarzania może uniemożliwić nam kontynuację współpracy.
Niniejsza informacja oraz jej zakres zostają podane w wykonaniu obowiązku nałożonego przez
Rozporządzenie 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 uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych).

