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I. Informacja dla Klientów - art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dominik
Tamborski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Tamborscy Architekci Dominik Tamborski w Łodzi (adres:
90-062 Łódź, ul. Piotrkowska 132 lok. 2U), NIP: 7272617853,
e-mail: architekci@tamborscy.com (dalej jako „Administrator”).
2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe z uwagi na:
1) korzystanie przez Panią/Pana z naszych usług/nabycie
naszych projektów, tj. w celu zawarcia i wykonania umowy, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679
Parlamentu Europejskiego i Rady 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 - dalej: Rozporządzenie)
przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez
okres do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z
zawarcia i wykonania umowy;
2) wykonanie ciążących obowiązków prawnych, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, np.:
a) wystawienie
i
przechowywanie
faktur
oraz
dokumentów księgowych;
b) udzielenie odpowiedzi na reklamacje w terminie i
formie przewidzianej prawem;
przez okres realizacji obowiązków (np. wystawienia faktury,
rachunku) oraz przez okres, w którym przepisy nakazują
przechowywać dane (np. przepisy podatkowe).
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z
którymi współpracujemy, tj.:
1) podmiotom przetwarzającym, m.in.:
a) dostawcom usług IT w zakresie software;
b) podmiotom
zapewniającym
obsługę
serwisową
oprogramowania;
c) podmiotom zapewniającym obsługę kadrowo-księgową
Administratora;
d) podwykonawcom
wspierającym
przy
wykonaniu
zamówień;
e) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne,
audytowe, pomoc podatkową i pomoc prawną;
2) innym administratorom, m.in.:
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową – w
zakresie niezbędnym do wykonania umowy;
b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki,
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c)

instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na
Pani/Pana rzecz wpłaconych środków pieniężnych;

4. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych
osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
realizacji na Pani/Pana rzecz wybranej usługi/dostarczenia
projektu, jak również do dnia upływu okresu przedawnienia
roszczeń z umowy.
6. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania tych danych; a także
3) prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo żądania informacji o swoich danych osobowych
oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.
8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko
przetwarzaniu danych.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem
zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości świadczenia na Pani rzecz wybranej usługi/nabycia
określonych praw do projektów.
11. Pani/Pana
dane
nie
będą
przetwarzane
w
sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

II. Informacja dla Partnerów/ Dostawców/
Wykonawców/ Zleceniobiorców - art. 13 RODO
1. Dominik Tamborski, prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Tamborscy Architekci Dominik Tamborski w Łodzi
(adres: 90-062 Łódź, ul. Piotrkowska 132 lok. 2U), NIP:
7272617853,
e-mail:architekci@tamborscy.com
(dalej
Administrator) jest administratorem danych osobowych
Dostawcy/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Partnera.
2. Przetwarzanie danych osobowych Dostawcy/ Wykonawcy/
Zleceniobiorcy/Partnera odbywa się wyłącznie w celu:
1) realizacji umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
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Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i
Rady 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
dalej:
Rozporządzenie) – przez okres trwania umowy oraz po
jej zakończeniu przez okres do dnia przedawnienia
roszczeń wynikających z zawarcia i wykonania umowy,
względnie dochodzenia roszczeń;
2) wykonania ciążących obowiązków prawnych, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, np. zgłoszenia
roszczenia reklamacyjnego w ramach rękojmi lub
gwarancji przez okres realizacji obowiązków oraz przez
okres, w którym przepisy nakazują przechowywać dane
(np. podatkowe), jak również okres, w którym
Administratorowi przysługują stosowne uprawnienia.
3. Odbiorcą
danych
osobowych
Dostawcy/
Wykonawcy/
Zleceniobiorcy/ Partnera mogą być podmioty współpracujące,
tj.:
1) podmiot przetwarzający:
a) dostawca usług IT w zakresie software;
b) podmiot
zapewniający
obsługę
kadrowo-księgową
Administratora;
c) podwykonawca wspierający przy wykonaniu zamówień;
d) podmiot świadczący usługi doradcze, konsultacyjne,
audytowe, pomoc podatkową i pomoc prawną;
e) podmiot prowadzący działalność kurierską – w zakresie
niezbędnym do wykonania uprawnień z umowy;
f) podmiot przewozowy – w zakresie niezbędnym do
wykonania uprawnień wynikających z umowy;
2) inny administrator:
a) podmiot prowadzący działalność pocztową;
b) podmiot prowadzący działalność płatniczą (banki,
instytucje płatnicze) – w celu dokonania zapłaty
wynagrodzenia;
c) podmiot
nabywający
wierzytelności
–
w
razie
niewykonania
zobowiązania
umownego,
np.
nie
zapłacenia kary umownej;
d) podmiot współpracujący przy obsłudze spraw księgowych,
podatkowych i prawnych – w zakresie, w jakim staną się
administratorem danych;
e) właściwy organ Administracji Skarbowej, właściwy oddział
ZUS, NFZ (gdy Administrator w związku z zawarciem
umowy jest płatnikiem podatku, płatnikiem składek,
ewentualnie także dla potrzeb księgowych/podatkowych).
4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych
Zleceniodawcy/Zleceniobiorcy do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
5. Dane osobowe Wykonawcy/ Dostawcy/ Zleceniobiorcy/ Partnera
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przechowywane będą przez okres realizacji umowy, a także przez
okres wynikający z przepisów prawa (np. obowiązki księgowe)
albo przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, względnie
okres konieczny dla
dochodzenia roszczeń wynikających z
umowy.
6. Wykonawca/ Dostawca/ Zleceniobiorca/Partnera w każdym
momencie ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania tych danych; a także
3) prawo do przenoszenia danych.
7. Wykonawca/ Dostawca/ Zleceniobiorca/ Partner ma prawo
żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach,
którym zostały one udostępnione.
8. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Wykonawca/
Dostawca/ Zleceniobiorca/ Partnera ma prawo wniesienia
sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.
9. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę/ Dostawcę/
Zleceniobiorcę/ Partnera jest dobrowolne, jednak niezbędne dla
zawarcia i wykonania umowy, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
10. Dane Osobowe Dostawcy/ Wykonawcy/ Zleceniobiorcy/Partnera
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

III. Pliki COOKIE
Plik cookie to plik tekstowy zapisywany na Państwa urządzeniu, gdy
odwiedzacie Państwo witrynę internetową. Pliki cookie pomagają
podmiotom udostępniającym witryny internetowe rozpoznać Państwa
urządzenie;
więcej
na
temat
plików
cookie
na
stronie:
www.allaboutcookies.org lub www.youronlinechoices.eu. Termin plik
cookie opisuje właściwie szeroką gamę technologii, w tym:
Sesyjne oraz trwałe pliki cookie.
Sesyjne pliki cookie - to pliki cookie, które tracą ważność po zamknięciu
przeglądarki internetowej; oraz Trwałe pliki cookie - to pliki cookie, które
pozostają na urządzeniu przez pewien czas lub do chwili, dopóki nie
zostaną usunięte.
Pliki cookie związane z wydajnością.
To pliki cookie, które dostarczają Administratorowi informacji dotyczących
sposobu użytkowania witryny przez osoby odwiedzające, np. które strony
są odwiedzane najczęściej, informacje o błędach najczęściej
pojawiających się na stronach. Te pliki cookie gromadzą w formie
anonimowej informacje o odwiedzonych elementach. Wszystkie
informacje zebrane w tych plikach są łączone, przez co stają się
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anonimowe. Są one wykorzystywane jedynie w celu ulepszenia działania
witryny. Mogą być one wykorzystywane w celu testowania projektów oraz
zapewnienia dostosowanej do użytkownika formy. Kategoria ta nie
obejmuje plików cookie wykorzystywanych przez dostawców reklamy
behawioralnej/ukierunkowanej.
Pliki cookie przeglądarki.
W każdej chwili możecie Pańśtwo wycofać lub zmodyfikować swoją zgodę
na wykorzystywanie plików cookie. Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać
plików cookie, możecie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby
akceptowała, blokowała i usuwał pliki cookie. W tym celu należy kierować
się instrukcjami zawartymi w Państwa przeglądarce (zazwyczaj w
ustawieniach na stronach „Pomoc”, „Narzędzia’ lub „Edytuj”).
Należy pamiętać, że blokada plików cookie uniemożliwi korzystanie ze
wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie.

IV. Zmiany w Polityce Prywatności
Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki. W przypadku wprowadzenia
istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Państwa o nich w
sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze
widoczną informację na stronie internetowej lub wysyłając Państwu
wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach powiadomimy Państwa z
wyprzedzeniem. Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich
powiadomień.
Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku
jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt!
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