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Formularz RODO Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europej skiego i Rady ( UE) 

2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w s prawie s wobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE ( Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy, 

że: Administratorem  Państwa danych osobowych j es t Genway Marcin Mazurek sp. k. z 

siedzibą w Płocku, kod 09- 02, przy ulicy Chopina 37 wpisaną do Kraj owego Rejestru 

Sądowego, pod numerem  0000966400, posiadaj ącą numer NIP 7743268413. 

(dalej: Administrator).

1. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do 

wykonania zwartej umowy s przedaży z Administratorem, w szczególności realizacji 

sprzedaży, zamówienia i dostawy, rozliczeń (w tym płatności bezgotówkowych) oraz 

odroczenia terminu płatności ( kredyt kupiecki), obsługi reklamacji oraz zgłoszeń kierowanych 

do Administratora przez Państwa,

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji sprzedaży, podjęcia działań 

przed jej wykonaniem lub zawarciem umowy oraz ich rozliczenia, w tym udzielania kredytu 

kupieckiego - odraczanie terminu płatności ( art. 6 ust. 1 lit.b RODO), realizacji obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit.c RODO), poprawy jakości usług oraz ich 

dostosowanie do Państwa potrzeb, czyli prawnie usprawiedliwionego interesu administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w szczególności:

a. cele analityczne lub statystyczne – wykorzystywane do analiz finansowych i sprzedażowych dla

potrzeb wewnętrznych Administratora,

b. przesyłanie pocztą tradycyjną, elektroniczną oraz telefonicznie za pośrednictwem pracowników

Administratora treści marketingowych,

c. dochodzenie należnych Administratorowi roszczeń lub obrona przed zgłaszanymi roszczeniami,

d. ochrona mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie punktów sprzedaży Administratora

poprzez stosowania monitoringu wizyjnego.

e. cele podatkowe i rachunkowe tj. wystawianie faktur i przechowywanie ich przez okres wymagany

przepisami prawa.
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3. W celach określonych w powyższym punkcie niezbędne jest uzyskanie od Państwa

następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, adres korespondencyjny, nr 

rachunku bankowego, nr telefonu, adres email,.

4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy

kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-

mail: info@@genway.pl

5. Odbiorcami Państwa danych mogą być Urząd Skarbowy, Bank, prawnik, informatyk oraz osoby

upoważnione przez Administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania 

swoich obowiązków służbowych, którym Administrator zleca wykonywanie takich 

czynności oraz upoważnione podmioty współpracujące z Administratorem dla realizacji 

w/w celów.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji

międzynarodowej.

7. Podane dane będą przetwarzane do zakończenia bądź ustania współpracy pomiędzy Państwem

a Administratorem, chyba że obowiązujące przepisy prawa (np.podatkowego) wymagają 

od Administratora ich dłuższego przechowywania. Okres przetwarzania danych osobowych 

może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie 

danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony 

przed takimi roszczeniami. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane będą 

usuwane lub poddawane anonimizacji.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia 

danych w przypadkach określonych w przepisach RODO. W zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania Państwa danych jest zgoda, mają Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.
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Do weryfikacji prosimy o przesłanie wypełnionego i 
podpisanego wniosku wraz z wymaganymi 
dokumentami e-mailem na adres kredyt@genway.pl 
Informacje w sprawie kredytu kupieckiego można 
uzyskać pod numerem telefonu +48 24 264 77 33  lub 
drogą e-mailową:  kredyt@genway.pl

Otwarcie linii kredytowej następuje po pozytywnej 
weryfikacji wniosku oraz po otrzymaniu przez 
Genway oryginału wniosku dostarczonego na 
adres: kredyt@genway.pl

Genway Marcin Mazurek sp. k., 
ul. Chopina 37,  09-402 Płock 
wraz z dopiskiem „Księgowość” .

Czytelny podpis, pieczęć

10. Korzystanie z usług Administratora oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale

niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży (w tym odroczenia terminu płatności – kredyt 

kupiecki) z Administratorem i bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy sprzedaży, 

w tym odroczenia terminu płatności - kredytu kupieckiego.

11. Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

Infor muję, iż zapoznałam/łem się z treścią klauzuli oraz akceptuję jej zapisy.
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