
Administratorem danych osobowych jest: 

J.R.SASIN-SYSTEMY OSŁONOWE RAFAŁ SASIN z siedzibą przy ulicy 
Modlińskiej 12/17 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki NIP: 5361686381 
REGON: 362147932, zwane dalej „Administratorem”. 

Adres e-mail: biuro@sasin-rolety.pl 
Adres pocztowy: ul. Modlińska 12/17 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
Telefon: 509 818 571 (22)299 63 65 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych
prosimy o kontakt.

W jakim celu przetwarzamy dane: 

-  W celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia oraz dostarczenia go.
-  W celach reklamacyjnych
-  W celach windykacyjnych
-  Do archiwizowania dokumentów
-  Do wystawiania odpowiednich dokumentów handlowych min. faktury
-  W celu sprawdzenia zadowolenia klienta z pełnionych przez nas usług
-  Do kontaktu z Państwem oraz celów marketingowych min. wysyłki newslettera, 
   ofert promocyjnych, Informacji o przyznanych rabatach.

W jakim zakresie przetwarzamy dane: 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania powierzonych danych osobowych: 
-Imię i nazwisko 
-dane kontaktowe: 
e-mail 
telefon 
-dane korespondencyjne(adres) 
-dane finansowe(numer rachunku bankowego) 

Podstawa przetwarzania danych osobowych 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 93/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119). 



Jak długo przechowujemy dane:

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej przez okres do 10 lat. 
Okres ten rozpoczyna się od dnia obowiązku przechowywania wynikającego z Art. 5 Ust. 1, lit. e, 
Rozporządzenia oraz wynikające z 
ustawy o Rachunkowości. Przechowywanie danych osobowych może również trwać do momentu 
cofnięcia przez 
Państwa zgody na ich przetwarzanie, żądania ich usunięcia. Również w przypadku zgłoszenia przez
Państwa sprzeciwu do ich przetwarzania.
Administrator będzie w posiadaniu jedynie tych danych wymaganych do archiwizacji oraz które 
będą stanowiły dowód w przypadku Państwa roszczeń

Informujemy, iż mają Państwo pełne prawo do: 

-  Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
- Całkowitego zrezygnowania z pozwolenia na przetwarzanie takich danych,  
- Przenoszenia swoich danych, 
- Wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jak również do 
Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kto ma dostęp do Państwa danych:

Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy firmy 
J.R.SASIN-SYSTEMY OSŁONOWE oraz zostanie udzielony:

-Operatorom pocztowym i kurierom,
-Bankom w zakresie realizacji płatności,
-Organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie 
przepisów prawa
-Naszym pośrednikom oraz parterom handlowym

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda 
wyrażona w chwili złożenia 
zamówienia lub wysłania zapytania ofertowego na podany przez Administratora 
adres mailowy lub w rozmowie telefonicznej. 
Wyrażenie wyżej wymienionych zgód jest dobrowolne. 
W przypadku nie wyrażenia przez Państwa zgody nie będzie możliwa  
współpraca z nasza firmą.


