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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 informuję, iż:  

 
Administratorem Pani / Pana Danych Osobowych jest: 

 
TDM Electronics S.A., Rembertów ul. Spokojna 1, 5-555 Tarczyn 

 
Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania czynności mających na celu 

zawarcie umowy i jej realizację, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. 
b) RODO (UE). Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. 
Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia m.in. komunikacji pomiędzy stronami, 
analizy rynku. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.   

 
Pani / Pana dane osobowe przetwarzamy w celu spełnienia prawnych wymagań w obszarze 

księgowości, świadczenia usług i obowiązków wynikających z zawarcia umowy kupna lub sprzedaży.  
 
Podstawą prawną przetwarzania danych dla powyższych czynności jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

(UE). Przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na 
administratorze. Regulowane jest przez akty prawne m.in. Ustawę o Podatku Dochodowym od Osób 
Fizycznych, Kodeks Karny, Kodeks Cywilny, Ustawa o rachunkowości. 

 
Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych mogą być firmy świadczące usługi teleinformatyczne, 

ubezpieczeniowe, audytorskie oraz Banki. 
 
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy oraz 5 lat po 

zakończeniu umowy. Planowany termin zakończenia przetwarzania danych osobowych może zostać 
wydłużony o czas obsługi roszczeń. 

 
Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
 
Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony 

danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących 
narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcie umowy. Jest Pan / Pani 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych oraz brak możliwości podjęcia 
działań niezbędnych do zawarcia umowy, realizacji zlecenia, zakupu.  
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