
POWER FACTORY SP. Z O. O. – PRZETWARZANIE 

DANYCH 

 

Kontaktując się z nami drogą mailową lub telefonicznie  wyrażasz zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez Power Factory Sp. z o. o. z siedzibą w 

Legnicy (59-220), ul. Gliwicka 6/21 lub firmę współpracującą z nami z którą 

mamy podpisaną stosowaną umowę o powierzeniu danych osobowych, w celu 

udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną na nasz adres mailowy. 

Informujemy, że Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie 

przez wysłanie wiadomości e-mail do naszej firmy (support@chippower.co) 

spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo 

profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG (Europejski 

Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

Nasza firma oraz firmy z którymi mamy podpisane umowy o powierzenie 

danych osobowych stosują zasady RODO / GDPR. 

Administratorem danych osobowych jest Power Factory Sp. z o.o. z siedzibą w 

Legnicy (59-220), ul. Gliwicka 6/21, NIP: PL6912504466, REGON: 022354407, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000498225, o kapitale zakładowym w wysokości 

5.000 złotych na dzień 25.05.2018 r. w całości wpłacony. 

 

Adres kontaktowy: Power Factory sp. z o.o., ul. Gliwicka 6/21, Legnica 59-220. 

Adres e-mail: office@powerfactory.pl 

Numer tel.: +48 505 407 119. 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w przypadku: 

• żądania przez Panią/Pana pytania, w celu przedstawienia przez nas oferty. 

Podstawa prawna: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
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• składania przez Panią/Pana zamówienia, w celu wykonania umowy 

sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 

ust. 1 lit. b RODO). 

Dodatkowo, zgodnie z przepisami prawa dane osobowe będą przetwarzane dla 

celów podatkowych i rachunkowych. 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, jak jest to niezbędne 

do wykonania umowy a także po jej zakończeniu, w celu: 

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy 

• wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w 

szczególności podatkowych i rachunkowych 

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom 

• statystycznych i archiwizacyjnych. 

przez okres odpowiadający okresowi naszej odpowiedzialności za dostarczony 

towar/realizowaną usługę. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin 

przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz 

roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 

 

 

W celu rozliczalności, tj., udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres 

w których Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je 

zawierających dla udokumentowania spełniania wymagań prawnych i umożliwienia 

kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

Pani/Pana dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzystamy 

w celu realizacji zawartej umowy. 



• Podmioty przetwarzające, które działają wyłącznie na nasze polecenie: 

dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, kurierzy, firmy 

współpracujące. 

• Administratorzy, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele 

i sposoby wykorzystania Pani/Pana danych osobowych Klientów. Świadczą oni 

usługi płatności elektronicznych oraz bankowe. 

 

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

• Prawo do cofnięcia zgody  

• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

• Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)  

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

• Prawo dostępu do danych 

• Prawo do sprostowania danych 

• Prawo do przenoszenia danych  

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

Przekazanie przez Panią/Pana dane osobowe następuje dobrowolnie, z tym jednak 

zastrzeżeniem, że niepodanie danych w przypadku chęci zawarcia umowy, 

uniemożliwi jej zawarcie a w konsekwencji jej wykonanie. 

 

Informujemy, że Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana 

danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz, że 

nie będzie Pani/Pan profilowana/-y. 

 


