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Polityka RODO – dane osobowe  
 

1. Administratorem danych osobowych ujawnionych i przetwarzanych w związku z 
Umową lub podjęciem działań na żądanie (takich jak: imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, numer PESEL, numer NIP, adres miejsca montażu,  numer telefonu, 
adres mailowy ) jest : 
    NOVA BP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa, z siedzibą w Legionowie (05-120) przy ul. Jagiellońskiej 34, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 
pod numerem KRS 605930, NIP 5361718715, REGON 015331107, tel : 22 784 83 
30, e-mail:biuro@novabp.pl 
 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy lub podjęcia 
działań na żądanie  przed zawarciem umowy (oferty)  tj. na podstawie prawnej 
wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o 
ochronie danych), zwane dalej RODO, 
 

3. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do 
tego na podstawie przepisów prawa tj. Sądy, Prokuratura, Policja, Organy 
Administracji Publicznej. Bez odrębnej zgody Państwa dane osobowe nie będą 
przekazywane innym podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem ust. 4  

 
4. Podejmując z nami współpracę   wyrażacie Państwo  zgodę na przekazanie przez 

Administratora Danych Osobowych  swoich  danych osobowych producentowi  tj. 
imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, miejsca montażu celem umożliwienia 
przez producenta weryfikacji ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez Państwa  
tytułem gwarancji.  

 
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora Danych 

Osobowych dostawcom usług, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem 
danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym obsługę 
prawną lub księgową Administratora  lub podmiotom będącym podwykonawcami 
Administratora . Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie odrębnej umowy 
zawartej z Administratorem Danych Osobowych  i tylko zgodnie z jego poleceniem. 

  
6. Administrator danych nie ma zamiaru i nie będzie przekazywać żadnych  danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
 
7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  
 
8. Przysługuje Państwu  prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego. 

  
9. Podanie przez Państwa  danych osobowych jest warunkiem realizacji zlecenia .  

Niepodanie danych osobowych lub firmowych będzie skutkowało brakiem ich 
realizacji. 
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10. Administrator Danych Osobowych  przechowuje Państwa dane osobowe przez 
czas niezbędny do realizacji danej umowy/zlecenia oraz przez czas, w jakim 
możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na 
skutek transakcji, maksymalnie 10,5 roku od dnia dokonania transakcji.  

 
11. Dodatkowo, dane mogą̨ być́ przechowywane przez Administratora  dla celów 

zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych 
przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia 
powodującego konieczność́ takiego przetwarzania. 

 
12. Jednocześnie, w celu rozliczalności , Administrator Danych Osobowych  będzie 

przechowywać́ dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania 
danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia 
wymagań́ prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy 
publiczne.  

 
13. Administrator Danych Osobowych  informuje, iż wszelkie naruszenia związane 

z przetwarzaniem danych osobowych mogą być zgłaszane przez Państwa  
Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa . 

 
 


