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Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
Członkowie Zarządu – Andrzej Szymczak, Wiesław Bartoszek, Milada Kwiatkowska 
   

 

Uprzejmie informujemy, że : 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Amitech Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą na ul. 
Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, e-mail: info@amitech.com.pl 

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych, 
pod adresem e-mail ado@amitech.com.pl 

3. Przetwarzane są wyłącznie dane kontaktowe niezbędne do wykonania umowy: imię, 
nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres firmy oraz adres wysyłki zamówienia. 

4. Przetwarzane są dane:  
a. Art. 6 lit b – niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą  
b. Art. 6 lit c – niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze 

5. W związku z charakterem działalności firmy dane mogą być udostępniane:  
a. producentom towarów i usług z którymi Amitech Sp. z o.o. Sp. k. ma podpisane 

umowy przedstawicielskie  
b. firmom spedycyjno-kurierskim w celu prawidłowej realizacji usług określonych 

w umowie  
c. organom państwowym 

6. Dane będą przetwarzane przez okres:  
a. Art. 6 lit b – niezbędny do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą 
b. Art. 6 lit c – niezbędny do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze  
c. Art. 6 lit f - do momentu przedawnienia ewentualnego roszczenia z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej, oraz przez nieokreślony czas na potrzeby 
marketingu bezpośredniego i obsługi pogwarancyjnej w ramach prawnie 
uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych 

7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. 

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych na 
podstawie Art. 6 lit f (chyba, że istnieją nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy ich 
przetwarzania, min. dochodzenie lub obrona roszczeń), a w przypadku wyrażenia zgody na 
przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu 
na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

9. Ma Pan/i także prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych, o ile jest to 
technicznie możliwe. 

10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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