
Uwagi na temat zbierania danych przez potencjalnych klientów  

Prosimy zwrócić uwagę, że podawane tu dane osobowe Państwa są przetwarzane 
przez The Roof Tile Group, belgijską firmę z siedzibą w Michielenweg 3, 3700 
Tongeren, Belgia, e-mail: office@gerardroofs.eu, w sposób bezpośredni lub przez 
jej jednostki przetwarzające dane.  
Państwa dane są przetwarzane w celu wygenerowania żądanej oferty/informacji oraz 
w celu dalszego monitorowania takiej oferty/informacji (w przypadku 
zasubskrybowania takiej opcji). 

Podstawą prawną przetwarzania są: 

— artykuł 6, par. 1, punkt b) Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich 
danych, i uchylającego dyrektywę 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie 
Danych, RODO), w celu podjęcia na Państwa życzenie kroków przed ewentualnym 
zawarciem umowy; 

— artykuł 6, par. 1, punkt a) RODO, Państwa zgoda na otrzymywanie  

Państwa dane możemy przekazywać naszym sprzedawcom w celach wymienionych 
powyżej.  

Państwa dane będą przetwarzane przez okres 18 miesięcy po wprowadzeniu do 
silnika wyszukiwania. 

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu wymienione niżej prawa. 

Prawo dostępu. Mogą Państwo otrzymać od nas potwierdzenie z informacją tym, 
czy dane dotyczące Państwa są przetwarzane, i jeżeli tak — uzyskać dostęp do 
danych osobowych i informacji uzupełniających wymienionych w artykule 15 wyżej 
wymienionego rozporządzenia. 

Prawdo do poprawiania danych. Mają Państwo prawo żądać od nas korekty 
ewentualnych nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Państwa. 

Prawo do zastrzeżenia przetwarzania danych. Mają Państwo prawo żądać od 
nas zastrzeżenia przetwarzania Państwa danych w określonych przypadkach, 
przewidzianych w artykule 18 wyżej wymienionego rozporządzenia.   

Prawo do sprzeciwu. W dowolnym czasie mogą Państwo sprzeciwić się 
przetwarzaniu swoich danych osobowych na podstawie określonej sytuacji. 

Prawo do usunięcia danych. Mają Państwo prawo żądać od nas usunięcia Państwa 
danych osobowych. 



Prawo to mogą Państwo egzekwować poprzez skierowanie do nas pisemnego wniosku 
o usunięcie danych, korzystając z podanych wyżej danych kontaktowych. 

Prawo do złożenia skargi w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska. Warunki składania takiej skargi określa wyżej 
wymienione rozporządzenie oraz przepis 102/2005. Informacje uzupełniające można 
uzyskać na oficjalnej stronie organu zajmującego się ochroną danych 
https://uodo.gov.pl.  

 

 

 


