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Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 i 

14 ust. 1 i ust. 2 RODO 

 
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 
 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa 

dane osobowe, jest Aluminium Profilsystem Jacek Zbieć z siedzibą w Łodzi przy ul. 

Brukowej 20. 

 

 

Skąd mamy Państwa dane? 
 

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z dokonywanymi  przez Państwa transakcjami oraz 

przy świadczeniu usług oferowanych przez Aluminium Profilsystem.. 

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Aluminium 

Profilsystem? 

 

1. realizacji umów zawartych: 

 drogą elektroniczną za pomocą podanego przez Państwa adresu email 

 drogą telefoniczną za pomocą podanego przez Państwa numeru telefonu 

 bezpośrednio w siedzibie firmy Aluminium Profilsystem  

 bezpośrednio w miejscu zaproponowanym przez Państwa i zaakceptowanym przez 

Aluminium Profilsystem np. miejsce zamieszkania Klienta 

 

2. Obsługi zgłoszeń związanym ze świadczeniem usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych  

3. Obsługi zgłoszeń związanych z świadczonymi przez firmę Aluminium Profilsystem usług: 

serwisu, sprzedaży, prac wykonawczych 

 

4. Obsługi reklamacji, w przypadku, gdy taka reklamacja zostanie złożona 

5. Obsługi zgłoszeń kierowanych przez Państwa np. poprzez formularz kontaktowy 

6. Kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. 

 

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od firmy Aluminium Profilsystem przetwarzania 

Państwa danych osobowych do celów podatkowych i rachunkowych. 

 

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu Aluminium Profilsystem, którym jest: 
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1. Windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i 

mediacyjnych 

 

2. Przechowywania danych do celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności 

(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) 

 

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje 

Państwu prawo do: 
 

 żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 

 żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych 

 żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych 

 żądania od Administratora ograniczania  przetwarzania Państwa danych osobowych 

 wniesienia sprzeciwu wobec Państwa danych osobowych 

 przenoszenia Państwa danych osobowych 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

 

 

Z powyższych praw można skorzystać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod 

adresem biuro@aluminiumap.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, na adres:  

Aluminium Profilsystem, ul. Brukowa 20, 91-341 Łódź 

 

 
 

mailto:biuro@aluminiumap.com.pl

