
Ochrona danych osobowych 
1. Administrator danych osobowych 

 

1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych osobowych, podanych przez 

klienta (użytkownika), jest Zarząd Drewno Centrum spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. Traktorzystów 18, 02-495 Warszawa, NIP: 522-021-05-29, 

REGON: 015593652. 

2. Administrator może przekazywać Dane osobowe osobom trzecim dla celów 

wskazanych w niniejszym dokumencie oraz podmiotom, z którymi Administrator ma 

zawartą   umowę   współpracy   ("Przetwarzający   dane")   w   celu: 

- realizacji łączącej nas umowy, 

- realizacji obowiązków przewidzianych prawem, 

- ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji 

uzasadnionego interesu; 

Państwa dane mogą również być przekazywane członkom Grupy Fachowiec: 

- Salony FACHOWIEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa, ul. Odlewników 43, 42 -202 Częstochowa, NIP: 5730207182, 
REGON: 150526355 

- Firma Handlowa FACHOWIEC K. Kaczmarek - Ł. Stachowski Sp. j., ul. Krucza 20, 

62-080 Tarnowo Podgórne, NIP: 7780151579, REGON: 630033606 

3. Administrator może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: 

banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące 

usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracuje w celu świadczenia usług 

marketingowych. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym 

organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym 

doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń. 

 

2. Cele przetwarzania danych osobowych 

 

1. W celu zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia oferowanych usług, w 

tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi 

reklamacji. 

2. W celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w 
szczególności  wystawiania  i  przechowywania  faktur  oraz  dokumentów  księgowych. 

3. W celu weryfikacji wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu limitu 

kredytowego. 

4. W celu uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych 

osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług (marketing bezpośredni). 

5. W celu przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych 

w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnej zgody. 

 

3. Prawa klienta 

 

1. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych 

odbywa się na zasadzie dobrowolności. 

2. Klient ma prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"), bądź ograniczenia 

przetwarzania danych; mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności 

przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, 

bądź ograniczenia przetwarzania. 



3. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (UODO). 

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały 

opisane w polityce prywatności i cookies. 


