
 

1. Administrator danych osobowych: KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 114, 

nr KRS (0000106056). Możesz się z nami kontaktować w następujący sposób: 

Listownie: KIM Sp. z o.o. Bartycka 114, 00-716 Warszawa, 

Poprzez email: kim@kim24.pl 

Telefonicznie: (22)-559-62-00. 

 

2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu: 

a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży materiałów budowlanych, instalacyjnych, sanitarnych lub 

wykonania usługi budowlano – montażowej; Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania 

danych do zawarcia i wykonania umowy, 

b) przekazania materiałów marketingowych towarów i usług przez nas oferowanych, w tym 

przeprowadzenia analiz. Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest 

prowadzenie marketingu bezpośredniego,  

c) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży materiałów budowlanych, 

instalacyjno – sanitarnych lub umową o wykonanie usługi budowlano – montażowej, a także 

obsługiwanie zgłaszanych nam reklamacje; Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do 

realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem 

administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz rozpatrywanie reklamacji z 

tytułu rękojmi za wady towaru i gwarancji jakości. 

 

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych: 

Dane będziemy przechowywać przez czas aż do wykonania przez obie strony umowy sprzedaży lub o 

wykonanie usługi budowlano – montażowej, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora 

danych (marketing) do czasu wniesienia sprzeciwu. 

 

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych: 

• podmioty przetwarzające dane w imieniu i na zlecenie administratora danych: m.in. dostawca 

usługi IT, procesor reklamacji produktu lub usługi, procesor windykacji należności, agencja 

marketingowa, firma analityczna, biuro rachunkowe, przy czym takie podmioty przetwarzają 

dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie w sposób zgodny z poleceniami 

administratora, 

• podmiotem uprawionym przepisami prawa,  

• podmiotom upoważnionym przez Ciebie. 

 

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że 

przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu, 
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b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację 

– w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie 

uzasadnionego interesu,  

c) prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

d) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

e) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy 

zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania, 

f) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 

nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi 

danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy 

to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

Aby skorzystać  z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w pkt. 1). 

 

Prawo wniesienia skargi do organu. 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

6. Obowiązek podania danych. 

Podanie danych osobowych w związku z zawierają umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania 

umowy sprzedaży lub umowy o wykonanie usługi budowlano – montażowej, bez podania danych 

osobowych nie jest możliwe zawarcie powyższej umowy. Podanie danych w celach marketingowych 

jest dobrowolne.  

 

 

 


