
PODAN Andrzej Legan – POLITYKA PRYWATNOŚCI PODAN Andrzej Legan (tzw. RODO) 

 

1. Niniejszym informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Andrzej Legan– 

właściciel firmy PODAN Andrzej Legan z siedzibą przy: ul. Pomorska 112; 70-812 Szczecin wpisany do 

Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr Ew. BOI-6412/HG/000485/10 , NIP:851-010-31-28 

2. Państwa dane przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji umowy kupna-sprzedaży, serwisu 

i obsługi posprzedażnej transakcji. Podanie ich jest konieczne do realizacji ww. i ma charakter 

dobrowolny. Jest to niezbędne do wystawienia dokumentów sprzedaży oraz dostawy zamówionych 

przez Państwa towarów, usług, serwisu, itp. i obejmuje wyłącznie te dane, które są wymagalne do 

właściwego udokumentowania ww. operacji. 

3. Państwa dane osobowe są wykorzystywane jak następuje: 

I. Do przeprowadzenia umowy wiążącej obie strony, w całym okresie jej trwania  

- podstawa prawna art. 6 ust. 1 B - RODO. 

II. Realizacji przez PODAN Andrzej Legan ciążących nań obowiązków, jak: wystawianie 

i archiwizacja faktur oraz dokumentów magazynowych, obsługa reklamacji. 

Dane niezbędne do wypełnienia ww. obowiązków będą przechowywane przez czas realizacji 

wspomnianych czynności, jak nakazują to odpowiednie przepisy - art. 6 ust. 1C - RODO 

4. Państwa dane mogą zostać przekazane jak następuje: 

podmiotom zewnętrznym, które przetwarzają je w naszym imieniu, celem realizacji zawartej 

z Państwem umowy, tj. podwykonawcom, serwisowi, firmom świadczącym obsługę logistyczną, 

bankową, rachunkową i podatkową. 

5. Firma PODAN Andrzej Legan nie używa tzw. profilowania, jak również nie przesyła pozyskanych danych 

osobowych poza obszar Unii Europejskiej. 

6. Informujemy, że w każdej chwili macie Państwo prawo: dostępu do Waszych danych osobowych, ich 

weryfikacji, ustanowienia ograniczeń w zakresie ich przetwarzania, usunięcia ich z naszej bazy. 

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, w sytuacji kiedy stwierdzicie, że przetwarzanie przez nas Państwa danych 

osobowych, narusza przepisy prawa. 

8. W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem, przez PODAN Andrzej Legan, Państwa 

danych osobowych, prosimy skontaktować się administratorem danych: 

tel. +48 914643024; e-mail: podan@podan.pl 


