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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

w związku z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej 

 

1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego są osoby fizyczne Karolina Górny i Grzegorz Nieznaj 

prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, którzy wspólnie prowadzą Sunmedia spółka cywilna 

Karolina Górny, Grzegorz Nieznaj, ul. Laurowa 4, 20-153 Lublin, NIP: 946-269-60-53, REGON: 385746132 

2. Kontakt z administratorem jest możliwy listownie pod adresem: ul. Laurowa 4/13, 20-153 Lublin, lub mailowo: 

biuro@sunmedia.pl . 

3. Będziemy przetwarzać dane osobowe Zamawiającego w celu: 

a) wykonania zawartej z nim umowy o wykonanie instalacji fotowoltaicznej1; 

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń2; 

c) realizacji przepisów podatkowych i o rachunkowości3; 

d) realizacji programu poleceń2 

4. Dane osobowe Zamawiającego możemy przekazać naszym podwykonawcom, na podstawie zawartych 

umów powierzenia, a także podmiotom wspierającym procesy księgowe oraz świadczącym usługi IT.  

5. Dane osobowe Zamawiającego nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

6. Dane osobowe Zamawiającego będziemy przechowywać:  

a) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać te dane dla wypełnienia 

obowiązków prawnych;  

b) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania 

lub niewykonania naszych zadań oraz obowiązków;  

c) do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania uzasadnionego interesu prawnego 

w przetwarzaniu danych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby zawrzeć z administratorem umowę 

o wykonanie instalacji fotowoltaicznej. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli są niekompletne;  

c) ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli dane osobowe będą nieprawidłowe, do czasu 

sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić;  

d) usunięcia danych np.: kiedy dane Zamawiającego nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały 

zebrane; 

e) sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w sytuacjach określonych prawnie. 

9. W przypadku uznania, że administrator przetwarza dane osobowe Zamawiającego niezgodnie z przepisami 

prawa, może on wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Dane osobowe Zamawiającego nie będą przetwarzane automatycznie i nie będą profilowane. 

 
1 podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
2 podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
3 podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c). 
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