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Szanowni Państwo, 

 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO, pragniemy poinformować o 

zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach.  

 

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy 

naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie 

można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych 

osobowych”.  

 

Informacja o ochronie danych osobowych 

 

Umowy, które z Państwem zawarliśmy wiążą się z koniecznością przetwarzania danych osobowych. Bez 

wykorzystania danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie będzie możliwe. LM Farmacja 

Choma spółka jawna z siedzibą w Sokołowie Podl. (08-300), przy ul. Wilczyńskiego 1, jako administrator 

danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawarcia umowy oraz w 

trakcie jej trwania, a w szczególności:  

• imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, 

numer telefonu, stanowisko,  

• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, KRS, adres siedziby, numer 

rachunku bankowego.  

 

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:  

• zawierania i realizacji łączącej nas umowy,  

• realizacji obowiązków LM Farmacja Choma spółka jawna przewidzianych prawem, w 

szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla 

celów archiwizacyjnych,  

• ochrony praw LM Farmacja Choma spółka jawna zgodnie z przepisami prawa, w szczególności 

dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,  

• przeprowadzenia działań marketingowych, w szczególności marketingu bezpośredniego 

własnych usług.  

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy lub realizacji zlecenia. Dane osobowe 

zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia 

obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o 

rachunkowości. Jeżeli prowadzimy rozmowy zmierzające do nawiązania współpracy, a Państwo nie są 

już nią zainteresowani – będziemy przetwarzać dane do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu. 

Mają Państwo prawo do:  

• żądania od LM Farmacja Choma spółka jawna dostępu do swoich danych osobowych,  

• ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,  

• przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z 

administratorem danych,  

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

 

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez LM Farmacja Choma spółka jawna do 

przetwarzania danych osobowych.  

 

LM Farmacja Choma spółka jawna nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej.  

 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z 

przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować 

się z wyznaczonym przez LM Farmacja Choma spółka jawna administratorem ochrony danych poprzez 

adres e-mail biuro@farmacjachoma.pl, telefonicznie pod numerem: 25 787 20 07 lub pisemnie na adres 

siedziby LM Farmacja Choma spółka jawna.  

 


