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QMODULAR TRADE SP. Z O.O. 

 
 

ZAKRES ZASTOSOWANIA INFORMACJI 
Ta Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Qmodular Trade Sp. z o.o. ma 
zastosowanie do przekazanych Qmodular Trade Sp. z o.o. danych osobowych do celów 
promocyjnych, marketingowych, handlowych oraz związanych z realizacją zawartej z Qmodular 
Trade Sp. z o.o. umowy. W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli Qmodular Trade 
Sp. z o.o. w zakresie działań marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne. 
 
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem danych osobowych jest Qmodular Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. 
Stoczniowców 1, 30-709 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonym przez wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000902623, NIP 
813-386-11-65, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000,00 złotych, wpłaconym w całości 
(dalej: „Qmodular Trade”) 
 
 
DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH 
Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Qmodular Trade Sp. 
z o.o. prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi: 
Qmodular Trade Sp. z o.o.  
ul. Stoczniowców 1 
30 – 709 Kraków 
Polska 
rodo@qmodular.com 
 
 
PODSTAWA PRAWNA, CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZETWARZANIA 
Dane udostępnione Qmodular Trade Sp. z o.o. będą przetwarzane w podanych poniżej celach: 
 
I. CEL: przesłanie oferty handlowej  
W przypadku przesłania oferty handlowej Twoje dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci 
zapoznania się z cennikiem ofertowanych budynków oraz szczegółową specyfikacją techniczną. 
PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 
OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z kontaktów (cofnięcie zgody) 
W przypadku wyrażenia zgody na takie przetwarzanie danych osobowych - zgoda jest 
dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy skorzystać z danych 
kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH 
OSOBOWYCH”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed 
cofnięciem zgody. 
 
 
II. CEL: promowanie w mediach działalności, usług i produktów Qmodular Trade 
PODSTAWA  PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO 
OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z kontaktów (cofnięcie zgody) 
W przypadku prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej dane osobowe będą 
przetwarzane do celu utrzymywania kontaktów przedstawicieli Qmodular Trade z mediami i w 
celu promowania w mediach działalności, usług i produktów Qmodular Trade.  
W przypadku wyrażenia zgody na takie przetwarzanie danych osobowych - zgoda jest 
dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy skorzystać z danych 
kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH 
OSOBOWYCH”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed 
cofnięciem zgody. 
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III. CEL: realizacja umowy lub zamówienia 
PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO 
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń 
wynikający z przepisów 
W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Tobą, a Qmodular Trade, dane podane 
przez Ciebie będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich 
rozliczenia. 
 
 
IV. CEL: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji 
PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO 
OKRES PRZETWARZANIA: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów 
potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów prawa. 
W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Twoją rzecz 
będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub 
w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i 
przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, 
gdy jesteś stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest 
Twój pracodawca lub podmiot, z którym współpracujesz lub gdy zostało wykonane na Twoją 
rzecz jakiekolwiek świadczenie (np. rezerwacja hotelu). 
 
 
V. CEL: potwierdzenie wykonania obowiązków oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed 
Roszczeniami 
PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO 
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń 
wynikający z przepisów 
 
Dane wprowadzone na dowolnym formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy 
lub zamówienia, lub w inny sposób przekazane przedstawicielowi Qmodular Trade mogą być 
przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie 
zobowiązań Qmodular Trade oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed 
roszczeniami skierowanymi przeciwko Qmodular Trade. Dotyczy to sytuacji, gdy jesteś stroną 
umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia. 
 
Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania 
zobowiązań i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.  
 
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA. 
 
 
UPRAWNIENIA 
Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Ci prawo do : 
1/ dostępu do danych; 
2/ sprostowania danych; 
3/ usunięcia danych; 
4/ ograniczenia przetwarzania danych; 
5/ przenoszenia danych; 
6/ sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora); 
7/ cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda). 
 
Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy 
uwzględnienia żądania otrzymasz odpowiedź z uzasadnieniem odmowy. 
 
W celu realizacji przysługujących Ci uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w 



części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. 
 
Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Ci prawo do wniesieni skargi do właściwego organu 
nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
 
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI 
Podane przez Panią / Pana dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania 
przesyłanych przez nas ofert lub informacji do Pani/Pana zainteresowań oraz działalności 
zawodowej.  
 
 
NOTA PRAWNA 
Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Qmodular Trade stanowi 
dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i jest ujawniona w celu realizacji wynikających 
z przepisów RODO obowiązków informacyjnych Qmodular Trade. 


