
Klauzula informacyjna/zgoda w związku z wykonaniem usługi serwisowej MAN 
przez firmę ALBOR Bolesław Rafałko 

 
Od 25.05.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie 
Danych Osobowych (RODO), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na 
terenie UE. 
 
Zmiana przepisów nie powoduje zasadniczych zmian w warunkach dotychczasowej współpracy  
i nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego) z firmą ALBOR 
Bolesław Rafałko, jednak zależy nam, abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające  
z RODO, a zatem na podstawie Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
informujemy: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALBOR Bolesław Rafałko z siedzibą w Wałczu, 

ul. Bydgoska 32-34, 78-600 Wałcz. 
2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 
3. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy-zlecenia usługi serwisowej i/lub innej wiążącej 

nas umowy. 
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane bez Pani/Pana wyraźnej zgody, podmiotom innym  

niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.Odbiorcą Państwa danych mogą być nasi zaufani 
partnerzy, na podstawie zawartych umów partnerskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  
w zakresie ochrony danych osobowych. 

5. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione 
firmie MAN Truck & Bus Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Wolicy, Al. Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn 
 w celach handlowych i/lub marketingowych i/lub przeprowadzenia oceny jakości wykonanej usługi. 

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wykonania usługi oraz archiwizowane zgodnie  
z Ustawą z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych o ile jest to technicznie możliwe.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 
9. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego: Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych/ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. W celu umożliwienia realizacji Pani/Pana praw wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy: 

albor@albor.com.pl. 
11. Brak wyraźnego sprzeciwu z Pani/Pana strony oznacza, że wyraża Pani/Pan zgodę na: 

a) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach realizacji umów-zleceń usług serwisowych  
lub innych zawartych umów przez ALBOR Bolesław Rafałko 

b) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych 
i marketingowych przez firmę  ALBOR Bolesław Rafałko oraz przez MAN Truck & Bus Polska Sp. 
z o.o. 

c) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach przeprowadzenia badania satysfakcji klienta 
przez firmę ALBOR Bolesław Rafałko oraz przez MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. 


