
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.05.2016 w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych obowiązuje od 25.05.18 

W tej informacji zawarte są najważniejszych zagadnienia dotyczących przetwarzania Twoich 

danych osobowych w związku z zakupem naszych produktów.  

Dane osobowe  

- to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej. W przypadku zakupu naszych produktów przez osoby fizyczne/osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą/spółki osób fizycznych stosując zasade minimalizacji przytwarzanych danych 

takimi niezbędnymi danymi są: adres e-mail/adres IP/adres siedziby Twojej Firmy/przekazany nam 

adres dostawy towaru/nr telefonu odbiorcy towaru/nazwa firmy zawierajaca imie/nazwisko/ imie + 

nazwisko prywatnego odbiorcy towaru.  

 

Podstawa i cel przetwarzania  

- niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy/transakcji sprzedaży, której jesteś 

stroną (dokumentacja księgowa / fizyczna wysyłka towaru) 

- Twoja dobrowolna zgoda  

Twoje dane, w ramach współpracy z naszą Firma, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku 

posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z podstaw prawnych i wyłącznie w 

celu dostosowanym do danej podstawy. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy 

do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub 

innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do 

wykonania umowy – przez czas jej wykonywania. 

Na naszej stronie internetowej NIE używamy technologii, takich local storage i podobnych służących 

do zbierania i przetwarzania danych osobowych. Nie prowadzimy formularza kontaktowego, nie 

wysylamy newsleterów . Nie udostępniamy danych nikomu poza Zaufanymi Partnerami w związku z 

ustawowymi obowiązkami w celach wykonania konkretnej transakcji.  

Panstwa dane nie są przechowywane w papierowej wersji w formie jakiegokolwiek zbioru w naszej 

firmie (wszelka dokumentacja papierowa jest po przetworzeniu danej transakcji sprzedaży trwale 

niszczona). Przetwarzanie danych następuje wyłącznie elektronicznie na profesjonalnie 

zabezpieczonym sprzęcie i oprogramowaniu. 

Administrator 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tankwash Polska Marek Prusinowski, tel. 

885262587 / biuro@tankwash.pl, a także nasi Zaufani Partnerzy, czyli firmy i inne podmioty, z 

którymi współpracujemy głównie w zakresie fakturowania, dokumentacji księgowej i logistyki 

dostaw. Listę Zaufanych Partnerów możesz otrzymać w każdej chwili  i zdecydować, którym z nich 

chcesz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych (lista Zaufanych Partnerów dostepna jest dla 

Naszych Klientow (prosba o mail na adres: biuro@tankwash.pl)). 

mailto:biuro@tankwash.pl)


Zgoda na przetwarzanie danych / brak zgody na przetwarzanie danych 

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której 

dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność 

podjęcia czynności w celu zawarcia umowy. 

 


