
 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 
osobowych w uAvionics Technologies sp. z o.o. 

 
Jak pozyskujemy Twoje dane osobowe ? 
W czasie wypełniania formularza online wyrażającego Twoje zainteresowanie 
naszymi produktami lub w czasie transakcji handlowej.   
 
Jakie dane osobowe musimy posiadać ? 
1.W celu zapoznania z naszą ofertą musimy otrzymać dane kontaktowe: adres e-
mail lub numer telefonu. Podanie rzeczywistego imienia jest dobrowolne.  
 
2.W celu sprzedaży towarów i usług, musimy wystawić przy sprzedaży fakturę, do 
której potrzebujemy dane do faktury: 
Nazwę firmy 
Adres 
NIP firmy 
 
Kto jest administratorem Twoich danych w uAvionics Technologies sp. z 
o.o. ? 
Administratorem Twoich danych osobowych będzie uAvionics Technologies sp. z 
o.o. z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 38B, 02-232 Warszawa.  
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych 
osobowych napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych: 
e-mail: iodo@uavionics.com.pl 
adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, uAvionics Technologies sp. z o.o. 
Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa 
 
 
Twoje dane osobowe: 
1.Nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 
2.Nie będą przekazywane do państw trzecich; 
3.Będą przechowywane przez 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w 
którym mieliśmy ostatni kontakt.  
4.W niezbędnym zakresie będą przetwarzane przez podmioty zewnętrzne na 
potrzeby partnerów świadczących  
usługi techniczne, księgowe i finansowe 
(rozwijanie, utrzymywanie i serwisowanie systemów informatycznych oraz usługi 
księgowe i finansowe) 
 
Jak możesz zrealizować Swoje prawo do wglądu, poprawiania, ograniczenia 
przetwarzania i prawo do bycia zapomnianym ?  
 



1.Posiadasz prawo żądania od Administratora dostępu do Swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz masz prawo do 
zapomnienia (skasowania lub ani mizacji danych) 
 
2.W celu wglądu do Swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia lub 
realizacji prawa do bycia zapomnianym skontaktuj się z nami w następujący  
sposób: 
A. Wyślij maila na adres iodo@uavionics.com.pl 
 
3.Posiadasz prawo do bycia zapomnianym w następujących przypadkach: 
A. W każdej chwili, z wyjątkiem pkt. B. 
 
B. Po 5 latach licząc od końca roku kalendarzowego, w którym była ostatnia 
transakcja handlowa udokumentowana fakturą 
 
Jak możemy się z Tobą kontaktować?  
1.W celu przedstawienia Ci naszej oferty możemy się z Tobą kontaktować 
poprzez e-mail lub telefon bez uzyskania od Ciebie dodatkowej zgody. 
 
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych  
https://www.giodo.gov.pl/ 
 


