
Szanowni Państwo,
 Informujemy, że dnia 25.05.2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy regulujące ochronę danych 
osobowych – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

W związku z nowymi regulacjami prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami 
dotyczącymi Państwa danych osobowych, które przetwarzamy w związku z zawartymi umowami.
 
Z uwagi na powyższe firma Arco – okna drzwi Arkadiusz Pyrgał informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Arco – okna drzwi Arkadiusz Pyrgał 
Łodzi 90-119 przy ul. Kilińskiego 77 lok. 2U NIP: 7261463665

2.  Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 
adres: Arco – okna drzwi, 90-119 Łódź ul. Kilińskiego 77 lok 2U lub e-mailowo: 
biuro@arco.info.pl 

3.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie i w celach:
● Wykonania umowy i zrealizowania obowiązków z tytułu gwarancji i rękojmi (art. 6 ust. 1 
lit. b RODO)
● Wystawienia faktury oraz wykonania obowiązków sprawozdawczości finansowej (art. 6 
ust.1 lit.c RODO).
 ● Realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 
ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora 
polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu prowadzonej działalności, a 
także na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie, zgodnie z Polityką 
Bepieczeństwa Danych osobowych Arco – okna drzwi

5.  Dane osobowe Pana/ Pani bedą przetwarzane w celu wykonania umowy, będą przetwarzane 
w okresie jaki będzie niezbędny do wykonania umowy, lub po jego wykonaniu przez okres 
niezbędny do wykonania roszczeń z tytułu gwarancji. 

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 ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
-  wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Informujemy również, że:
 Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym 
zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym 
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 



Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem 
biuro@arco.info.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, na adres:
 Arco -okna drzwi 90-119 Łódź. 
 ul. Kilińskiego 77 lok. 2U
 Kontakt telefoniczny pod numerem: 42 640 13 10 


