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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych.  

 

Centrum Metrologii KALIBRATOR Zenon Serwach świadczy usługi oparte na zaufaniu – nasi Klienci 

mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób.  

  

W związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych 

(RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa o tym, że zgodnie 

z art. 13 RODO:  

  

Kto jest administratorem danych osobowych?  

Administratorem danych osobowych jest Centrum Metrologii KALIBRATOR Zenon Serwach, z 

siedzibą w Łodzi, ul. Wersalska 47/75, 91-212 Łódź, działające na podstawie wpisania do rejestru w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

  

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych 

osobowych?  

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z administratorem 

poprzez adres email zserwach@kalibrator.biz lub pod adresem pocztowym: Centrum Metrologii 

KALIBRATOR Zenon Serwach, z siedzibą w Łodzi, ul. Wersalska 47/75, 91-212 Łódź. 

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?  

Państwa dane mogą być wykorzystane w celu:  

• działań związanych z działalnością Centrum Metrologii KALIBRATOR Zenon Serwach, a w 

szczególności: 

o procedur wzorcowania przyrządów pomiarowych 

o realizacji usług handlu przyrządami pomiarowymi 

o organizacji szkoleń metrologicznych 

( wydawanie świadectw i certyfikatów, wystawianie faktur, dokumentacji księgowej, 

  reklamacji itp.)  

• marketingu naszych produktów i usług  

• poinformowania Państwa o produktach usługach  

• poinformowania Państwa o istotnych wydarzeniach związanych z zagadnieniami, którymi 

zajmuje się nasze Laboratorium  

• komunikowania się z Państwem oraz rozwijania dalszej współpracy.  

  

  

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych 

celów.  

  

Okres przechowywania  



Nasze Centrum nie będzie przechowywało Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to 

konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to 

określone prawem.  

  

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?  

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:  

• na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.  

• na podstawie zawartej umowy – 10 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego 

regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych).  

  

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?  

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Państwa wniosek administrator dostarczy kopię 

danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się 

zwrócisz administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów 

administracyjnych.  

Mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i 

wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do 

przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, 

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.  

Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.  

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych.  

W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych lub z inspektorem 

ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.  

  

Kto może być odbiorcą Twoich danych?  

Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, 

abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy 

z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom 

zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy 

partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo 

danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być 

przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to 

upoważnieni pracownicy administratora, organizatorzy imprez znajdujących się w ofercie naszego 

Centrum oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi, księgowe, marketingowe, 

itp.  

  

Bezpieczeństwo danych  

Centrum Metrologii KALIBRATOR Zenon Serwach podjęło środki mające na celu zapewnienie 

poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych 

osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania 

niniejszych zasad. Nasze Laboratorium przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że 

Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez 

osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.  


