
Szanowni Państwo! 

 

Jako właściciel firmy DOMA-WIERT Usługi wiertnicze oraz strony www.doma-wiert.pl , 

dokładam wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu 

realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych 

osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 

2018 r. 

 

Poniższa Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli 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.  

Niniejszy dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich 

bezpieczeństwo i Państwa prawa:  

 

Administratorem danych jest:  

DOMA-WIERT Usługi wiertnicze Grzegorz Mikoda,  

Domaniów 62,  

55-216 Domaniów 

NIP: 912-160-27-60 

Regon: 020029755 

 

W przypadku pytań, dotyczących przetwarzania Państwa danych, prosimy o kontakt: 

biuro@doma-wiet.pl 

 

Poprzez stronę doma-wiert.pl umożliwiamy Państwu kontakt z nami w wielu sprawach, 

przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach, na różnych 

podstawach prawnych. 

W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych 

osobowych posegregowaliśmy je według poniższego celu przetwarzania danych. 

 

- odpowiedzi na Państwa zapytania: wysyłając do nas zapytanie ofertowe, podajecie Państwo 

swoje dane: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, oraz treść zapytania - te dane 

wykorzystujemy w celu przygotowania i przedstawienia naszej oferty. 

 

- odpowiedzi na pozostałe zapytania z formularza kontaktowego: W celu odpowiedzi na 

zapytania, nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług, przetwarzamy dane 

przesłane za pomocą formularza kontaktowego:imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, 

treść zapytania - przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą. 

 

W przypadku pozyskania danych w sposób inny niż formularz kontaktowy oraz adres e-mail, 

np. telefonicznie, również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i 

przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. 

W momencie planowanej zmiany celu przetwarzania danych osobowych, zawsze pytamy ich 

właściciela  o zgodę i informujemy go o  zmieniających się warunkach przetwarzania danych. 

 

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to 

niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty i odpowiedzi na inne zapytania. 

http://www.doma-wiert/
mailto:biuro@doma-wiet.pl


Użytkownikowi przysługuje, zgodnie z prawem: 

- cofnięcie wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

- dostęp do swoich danych osobowych, 

- sprostowanie danych osobowych, 

- usunięcie danych osobowych, 

- ograniczenie przetwarzania danych osobowych, 

- przenoszenia danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych. 

 

 

Z poważaniem 

Grzegorz Mikoda 


