
Klauzula informacyjna – Ogólne Warunki 

Administratorem Twoich danych osobowych jest CUBE - Techniki Rusztowaniowe Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kartuzach, ul. Leśna 36, 83-300 Kartuzy. Twoje dane 

przetwarzamy wyłącznie w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy której jesteś stroną, a także 

wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o 

rachunkowości, w tym wymogu prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów 

księgowych oraz w celach archiwizacyjnych i windykacyjnych. Podstawą przetwarzania danych jest wymóg 

umowny i ustawowy oraz jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów. Twoje dane będą 

przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji ww. celów, a po tym czasie mogą być przetwarzane 

przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale 

konieczne do tego, żeby zawrzeć, wykonać i zrealizować umowę. Masz prawo do żądania dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do 

organu nadzorczego.  

Szczegółowe informacje http://cube-rusztowania.pl/wp-content/uploads/2018/05/Klauzula-informacyjna-o-

przetwarzaniu-danych-osobowych-cube.pdf                 

 

 

 

Klauzula informacyjna– zgłoszenie ofertowe 

Administratorem Twoich danych osobowych jest CUBE - Techniki Rusztowaniowe Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kartuzach, ul. Leśna 36, 83-300 Kartuzy. Twoje dane 

przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w zgłoszeniu ofertowym. Podstawą 

przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci 

komunikacji z użytkownikami strony i odpowiedź na zgłoszenie ofertowe. Twoje dane będą przetwarzane nie 

dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres 

przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, 

żeby odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie ofertowe. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

 

 

Klauzula informacyjna –oferta 

Administratorem Twoich danych osobowych jest CUBE - Techniki Rusztowaniowe Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kartuzach, ul. Leśna 36, 83-300 Kartuzy. Twoje dane 

przetwarzamy wyłącznie w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora w postaci przygotowania oferty. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne 

do przygotowania oferty, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych 

roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć 

przygotować ofertę. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

http://cube-rusztowania.pl/wp-content/uploads/2018/05/Klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-cube.pdf
http://cube-rusztowania.pl/wp-content/uploads/2018/05/Klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-cube.pdf


Klauzula informacyjna – na fakturze i na zleceniu: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest CUBE - Techniki Rusztowaniowe Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kartuzach, ul. Leśna 36, 83-300 Kartuzy. 

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności wymogów 

wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym wymogu prowadzenia dokumentacji 

podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych, a także w celu zawarcia, wykonania i realizacji 

umowy której jesteś stroną oraz w celach archiwizacyjnych i windykacyjnych. 

Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do zawarcia, wykonania i realizacji umowy, której jesteś 

stroną, a także realizacja obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości oraz naszych 

prawnie uzasadnionych interesów Administratora np. windykacji roszczeń wynikających z umowy, której jesteś 

stroną czy obrony praw Administratora.  

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do spełniania wymogów wynikających z 

przepisów podatkowych i o rachunkowości, a także do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej 

umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. 

Okres przechowywania danych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć 

związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego 

dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony 

interes Administratora danych. 

Informujemy, że odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie danych osobowych 

związane będzie z realizacją wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, z zawarciem, 

wykonaniem i realizacją umowy, której jesteś stroną, w szczególności następujące kategorie odbiorców: 

zewnętrzne firmy księgowe i kadrowe, podmioty  zapewniające wsparcie Administratorowi  w dziedzinie 

informatyki, projektowania, transportu, wsparcia technicznego, podwykonawcy, firmy windykacyjne w zakresie 

ewentualnej egzekucji roszczeń przysługujących Administratorowi wobec Klientów w związku z wykonaniem 

umowy, podmioty świadczące na rzecz Administratora pomoc prawną. 

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na 

podstawie przepisów prawa. 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wymogów ustawowych i umownych 

oraz jest niezbędne do  zawarcia i realizacji umowy której jesteś stroną. 

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Szczegółowe informacje znajdują się na http://cube-rusztowania.pl/wp-content/uploads/2018/05/Klauzula-

informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-cube.pdf  
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