
 
 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
Administrator 
danych  

Administratorem danych jest  R&R TERMOTECHNIKA SP. Z O.O.  
z siedzibą w Raszynie, adres: ul. Szkolnej 9 lok. 7, 05-090 Raszyn, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 
0000477958, posługującym się numerem NIP 5342492598, 
REGON 146831736 (dalej R&R).  

Dane 
kontaktowe Z administratorem można się skontaktować pisemnie: R&R 

TERMOTECHNIKA SP. Z O.O.  z siedzibą w Raszynie, adres: ul. 
Szkolnej 9 lok. 7, 05-090 Raszyn.  

Z administratorem można skontaktować również poprzez adres 
email: biuro@rir.com.pl 

Cele 
przetwarzania 
oraz podstawa 
prawna 
przetwarzania 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach kontaktowych, 
związanych z realizacją Zamówienia, bądź wykonaniem Umowy 
zawartej z podmiotem w imieniu, którego Pani/Pan występuje lub z 
którym Pani/Pan współpracuje.  

Ponadto za prawnie uzasadnione interesy R&R uznaje także 
zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, 
stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem. 

Przetwarzanie nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji w tym profilowania. 

Kategorie 
danych 
osobowych 

R&R przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych 
osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe w zakresie 
przekazanym podmiot, w imieniu którego Pani/Pan działa.  

Odbiorcy 
danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu 
wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów  R&R  stanowiących 
podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z 
przedawnieniem ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji 
zamówienia lub wykonania umowy zawartej pomiędzy  R&R, a 
podmiotem w imieniu którego Pani/Pan działa. 

Okres 
przechowywani
a danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu 
wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów  R&R  stanowiących 
podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z 
przedawnieniem ewentualnych roszczeń wynikających z umowy 
zawartej pomiędzy  R&R, a podmiotem w imieniu którego Pani/Pan 
działa.  

Prawa osoby, 
której dane 
dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz 
prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy 
kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym 
za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator 
może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów 
Pentacomp. 



 
 
 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 
administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z 
administratorem danyc. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Źródło 
pochodzenia 
danych 
osobowych 

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione  R&R  przez 
podmiot, w imieniu którego Pani/Pan działa.   


