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Firma LUKRAF działa na rynku polskim oferując szeroką
gamę towarów i usług, które kompleksowo zaspokoją
potrzeby naszych Klientów.
W naszej bogatej ofercie handlowej znajdą Państwo
usługi:
















tworzenie stron WWW,
hosting,
projektowanie sieci komputerowych,
administracja sieciami komputerowymi,
programy pisane na życzenie Klienta,
DTP - wizytówki, ulotki, foldery,
pogotowie informatyczne,
instalowanie urządzeń peryferyjnych,
instalowanie i aktualizacja oprogramowania,
montaż systemów ostrzegania, zabezpieczenia
(CO, GAZ, zalanie)
montaż alarmów i systemów monitoringu,
montaż systemów „inteligentny dom”
domofony, wideodomofony,
automatyka, programowanie PLC SIEMENS
modernizacja maszyn i urządzeń.
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W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”), a także wynikającego z tych przepisów
obowiązku informacyjnego, pragniemy Państwa w przejrzysty sposób poinformować:
 dlaczego i w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy oraz przechowujemy Państwa dane osobowe;
 na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu i jak długo przetwarzane są te dane osobowe;
 jakie są Państwa prawa i obowiązki związane ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Łukasz Woźniak, przedsiębiorca działający pod firmą:
LUKRAF Łukasz Woźniak z siedzibą w Wadowicach, os. Piastowskie 21 34-100 Wadowice.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub
na adres email: RODO@lukraf.pl.
W celu prowadzenia działalności LUKRAF Łukasz Woźniak zbiera i wykorzystuje informacje identyfikujące osoby
fizyczne („zwane również "dane osobowe”). W niniejszej klauzuli informacyjnej informujemy o wszelkich formach
wykorzystywania danych osobowych („przetwarzanie”) w odniesieniu do osób fizycznych będących:
a. Klientami, w tym potencjalnymi Klientami, LUKRAF Łukasz Woźniak;
b. Dostawcami towarów lub usług na rzecz LUKRAF Łukasz Woźniak, Podwykonawcami i innymi
Kontrahentami, w tym potencjalnymi Dostawcami, Podwykonawcami i innymi Kontrahentami, LUKRAF
Łukasz Woźniak;
c. Wspólnikami, Pracownikami, Współpracownikami, przedstawicielami ustawowymi, Pełnomocnikami lub
reprezentantami takich Klientów, jak również Dostawców, Podwykonawców i innych Kontrahentów;
d. innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur w ramach
współpracy z Klientami, Dostawcami, Podwykonawcami i innymi Kontrahentami („Państwo” lub „Klienci /
Dostawcy”).
LUKRAF Łukasz Woźniak jest Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w procesie pozyskiwania
Klientów /Dostawców oraz realizacji umów z Klientami/ Dostawcami, co oznacza, iż decyduje on o celach, w jakich te
dane osobowe są wykorzystywane i sposobach ich przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane są przez LUKRAF Łukasz Woźniak wówczas, gdy (podstawa prawna przetwarzania):
 jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych
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interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
W przypadku zawierania umowy pomiędzy Państwem a LUKRAF Łukasz Woźniak, podanie danych
osobowych powyżej wskazanych osób jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi
współpracy pomiędzy Klientem / Dostawcą oraz firmą LUKRAF. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak możliwości wykonania powyższych działań przez LUKRAF Łukasz Woźniak (przykładowo, niepodanie danych
osobowych może wiązać się z brakiem możliwości wystawienia faktury).
Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji zawartych z Państwem umów, jak również
w celu zgłoszeń reklamacyjnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń. Państwa dane osobowe będą także
wykorzystywane w celu przesyłania ofert handlowych (tzw. marketing bezpośredni) oraz w celu kontaktu z osobami
reprezentującymi / działającymi z ramienia / kontaktowymi po stronie Klienta / Dostawcy.
Państwa dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom (w tym innym administratorom
przetwarzającym dane osobowe we własnym zakresie lub w celu realizacji celów przetwarzania danych przez
LUKRAF Łukasz Woźniak):
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
c) podmiotom współpracującym z LUKRAF Łukasz Woźniak prawnych przy obsłudze spraw prawnych,
doradczych, księgowych itp.;
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez LUKRAF Łukasz Woźniak przez czas:
a) w którym przepisy prawne nakazują nam przechowywać dane osobowe (np. w celach rachunkowych czy
podatkowych);
b) wykonywania obowiązków wynikających z umów handlowych, w tym upływu okresu przedawnienia
roszczeń wynikających z tych umów;
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów LUKRAF Łukasz Woźniak, np. dochodzenia roszczeń,
realizowania marketingu bezpośredniego przez LUKRAF Łukasz Woźniak lub kontaktowania się z osobami
reprezentującymi / działającymi z ramienia / kontaktowymi po stronie Klienta / Dostawcy .
Jako Administrator Państwa danych osobowych, zapewniamy, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe,
niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 żądania od Administratora usunięcia danych (tylko w określonych Rozporządzeniem sytuacjach, np. gdy nie
są niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź były przetwarzane
niezgodnie z prawem);
 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (gdy np. przetwarzanie
jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, bądź gdy
administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, a jednocześnie są one
Łukasz Woźniak – LUKRAF, os. Piastowskie 21, 34-100 Wadowice

Strona 3

LUKRAF
Usługi Informatyczne, Sklep internetowy
os. Piastowskie 21
34-100 Wadowice
tel: (+48) 509 415 273
email: lwozniak@lukraf.pl
email: biuro@lukraf.pl
www.lukraf.pl
25 maja 2018 NIP: 551-238-46-50
potrzebne tej osobie do dochodzenia lub obrony roszczeń);
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora (w razie
przetwarzania danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora,
np. w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego);
Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem:
RODO@lukraf.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: os. Piastowskie 21, 34-100
Wadowice.
Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami
związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem
LUKRAF Łukasz Woźniak

NASZYM CELEM JEST:
Nieustanny rozwój jak również chęć pozostawania w czołówce firm cieszących się zaufaniem oraz szacunkiem Klientów.
Dzięki pozyskiwaniu wiedzy dotyczącej najnowszych technologii informatycznych, jesteśmy w stanie przedstawić Państwu bogatą oraz ciekawą ofertę handlową,
znajdując rozsądny kompromis jakościowo cenowy – ku obopólnej satysfakcji.
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