
Informacja na temat POLITYKI PRYWATNOŚCI zgodnie z RODO 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą działalnością.
Dokładamy wszelkich starań aby zdobyć i nie zawieść Państwa zaufania również w kwestiach dotyczących prywatności 
wszystkich osób kontaktujących się z naszą firmą. 

Administratorem danych osobowych które podajecie Państwo przy kontaktach z nami jest:

BORYSOWSKI & Spółka B.Borysowska, G.Borysowski, Sp.J.
z siedzibą pod adresem: 05-092 ŁOMIANKI ul. Rolnicza 290
Główna witryna internetowa: www.borysowski.com
Telefon: 227 514 777  Główny adres poczty elektronicznej: recepcja@borysowski.com 
Inspektor ochrony danych: daneosobowe@borysowski.com

Przetwarzamy dane osobowe w celach kontaktowych jak również tych związanych z obowiązującymi przepisami 
podatkowymi. Podanie nam tych danych nie jest obowiązkowe ale ich brak może uniemożliwić lub utrudnić spełnienie 
Państwa życzeń. 

Cele kontaktowe to wszystkie sytuacje związane z potencjalną lub faktyczną realizacją Państwa zamówień. Na przykład
aby udzielić odpowiedzi na zapytanie dotyczące naszego produktu musimy wiedzieć na jaki adres mamy wysłać naszą 
ofertę i z kim powinniśmy rozmawiać w celu uzgodnienia jej szczegółów, realizacji dostawy czy też serwisu. Korzystając 
z podanych danych możemy się kontaktować np. w celu zbadania stopnia Państwa zadowolenia również już po 
udzieleniu odpowiedzi lub zrealizowaniu transakcji. Te dane mogą Państwo w każdej chwili zmienić poprzez kontakt e-
mail na adres recepcja@borysowski.com lub definitywnie usunąć kontaktując się z nami na adres 
daneosobowe@borysowski.com
  
Cele podatkowe to sytuacje kiedy ze względu na obowiązujące przepisy musimy posiadać Państwa dane osobowe 
połączone z rodzajem, wartością oraz ilością towaru którego dotyczyła transakcja między nami. Prosimy zwrócić uwagę 
że faktury oraz listy przewozowe dotyczące wysłanego do Państwa towaru, zgodnie z przepisami musimy przechowywać
przez co najmniej 5 lat. Te dane mogą Państwo zmienić przed wystawieniem przez nas faktury fiskalnej oraz przed 
wysyłką przez nas towaru na wskazany przez Państwa poprzednio adres.
Jeżeli chcą Państwo dokonać zakupu naszych produktów, nie podając nam żadnych swoich danych osobowych, 
prosimy o odwiedzenie naszej siedziby od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 17.

Zapewniamy że dokładamy wszelkich starań aby Państwa dane były chronione jak najlepiej. 
Nie udostępniamy ich podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji kiedy wyrażą Państwo na to zgodę, na przykład z uwagi 
na Państwa zainteresowanie aktualnymi informacjami dotyczącymi naszych produktów lub prosząc nas o 
skontaktowanie ze współpracującym z nami dystrybutorem czy serwisantem.

Niektóre czynności związane z naszą działalnością gospodarczą zlecamy firmom zewnętrznym. 
Realizując zamówienie, przekazujemy informacje zawierające Państwa dane osobowe współpracującym z nami firmom 
kurierskim, przetwarzającym płatności czy obsługującym naszą księgowość. Dane te mogą być wykorzystane jednak 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do zrealizowania transakcji i przechowywane wyłącznie przez okres wymagany przez 
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Nasze strony „www” wykorzystują powszechnie używane w internecie pliki „cookies” ( ciasteczka ) o których 
szczegółowe informacje oraz sposoby ich ewentualnego zablokowania można znaleźć na przykład na: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub http://wszystkoociasteczkach.pl
Dane dotyczące odwiedzania przez Państwa naszych stron internetowych przetwarzane są przez:
Tawk.to inc.187 E. Warm Springs Road, Suite B298, Las Vegas, Nevada 89119, Stany Zjednoczone oraz
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. Irlandia; Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy. 
Możecie Państwo zainstalować w swojej przeglądarce program dostępny na stronie: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl który blokuje pobieranie danych przez Google Analitics.

Dokładamy wszelkich starań, przy pomocy nowoczesnych technik, aby Państwa dane były bezpieczne. 
Jeżeli jednak stwierdzicie Państwo że istnieje sytuacja lub doszło do zdarzenia które mogłoby wpłynąć na 
bezpieczeństwo danych osobowych, prosimy o bezzwłoczny kontakt na adres daneosobowe@borysowski.com 

Pozostając do dyspozycji,
jeszcze raz 
Dziękujemy za zaufanie.

BORYSOWSKI & Spółka
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