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PRAWA KLIENTA PRZYSŁUGUJĄCE W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Paweł Bocheński prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą „Quasar Electronics” Paweł Bocheński, z siedzibą w Warszawie (03-017) 

przy ul. Cieślewskich 25k, posługujący się numerem NIP 5241228598, zwany dalej „Administratorem”. 

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: 

rodo@quasarelectronics.pl. 

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji 
świadczenia usług przez „Quasar Electronics”. Wyszczególnione podstawy prawne przetwarzania 
Państwa danych osobowych zamieszczone są w dokumencie Polityki Prywatności.  

2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. W 
przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Klienta, będą one przetwarzane 
do momenty ustania celu mającego zastosowanie do tych danych, chyba że wcześniej Klient wycofa 
swoją zgodę. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte. Szczegółowe 
informacje dotyczące okresu przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w 
dokumencie Polityki Prywatności. 

3. Każdy Klient w każdej chwili ma prawo żądać od Administratora informacji o tym, które z podanych 
przez niego danych osobowych podlegają przetwarzaniu (prawo dostępu do danych). 

4. Klient ma prawo żądać od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one 
niepoprawne, a także do uzupełnienia danych niekompletnych (prawo do poprawiania danych). 

5. Każdy Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia 
przetwarzania w następujących przypadkach: 
a) Klient, którego dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres 

pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych, 
b) Klient, którego dane dotyczą, wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych – do czasu 

stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne 
wobec podstaw sprzeciwu Klienta. W szczególności Administrator odrzuci sprzeciw jeśli dotyczy 
on  kwestii związanych z obowiązkami jakie wynikają dla niego z ustaw nadrzędnych (prawo do 
ograniczenia przetwarzania). 

6. Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych 
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w związku z jego szczególną sytuacją. Klient musi 
jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, 
jeżeli wykaże, że: 
a) istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do 

interesów, praw i wolności Klienta lub 
b) istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora. 

7. Klient ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych 
osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli 
zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

a) Klient, którego dane dotyczą, cofnął zgodę, na której opierało się przetwarzanie tych 
danych,  

b) został wniesiony przez Klienta sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych 
osobowych i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. 

8. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (punkt 8) nie ma 
zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalania, dochodzenia lub 
ochrony roszczeń Administratora. 

9. Klient, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza 
przepisy prawa. 
 

Pełny tekst dokumentu Polityki Prywatności dostępny jest na stronie: www.quasarelectronics.pl. 


