
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 
„FLUIDRA POLSKA” Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza podane przez Państwa dane osobowe (imię, 
nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu) w wyniku dobrowolnego ich przekazywania, a 
ich przetwarzanie jest niezbędne do przekazania odpowiedzi na wysłane zapytanie, dokonania wyceny 
usługi projektowania oraz doradztwa technicznego dotyczącego budowy basenu, nadzoru nad pracami 
oraz montażu, instalacji, serwisu i konserwacji oraz wykonania tychże usług, przygotowania oferty 
sprzedaży oraz wykonania umowy sprzedaży i jej należytego wykonania (podstawa prawna 
przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej zwane: RODO). 
 
Administratorem danych osobowych jest „Fluidra Polska” Sp. z o.o. z siedzibą: al. Armii Krajowej 61, 
50-541 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla 
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000158890, 
NIP: PL8992466785, REGON: 932882398 (dalej: Administrator). Współadministratorem danych 
osobowych jest: FLUIDRA S.A. z siedzibą: Avda. Francesc Macià, 60, Planta 20 08208 Sabadell 
(Barcelona), Hiszpania. 
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest: FLUIDRA S.A. z siedzibą: Avda. Francesc Macià, 60, 
Planta 20 08208 Sabadell (Barcelona), Hiszpania.   
 
Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres e-mail: dane@astralpool.pl lub  
za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych wysyłając e-mail na adres: 
dataprivacy@fluidra.com.  
 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do przekazania odpowiedzi na wysłane 
zapytanie, dokonania wyceny usługi projektowania oraz doradztwa technicznego dotyczącego budowy 
basenu, nadzoru nad pracami oraz montażu, instalacji, serwisu i konserwacji oraz wykonania tychże 
usług, przygotowania oferty sprzedaży oraz wykonania umowy sprzedaży i jej należytego wykonania.  
Na potrzeby realizacji wymienionych celów będą przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, 
nazwa firmy i numer telefonu. Dane osobowe mogą także posłużyć do realizacji transakcji sprzedaży, 
kontaktu z Państwem - art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji 
- art. 6 ust. 1 lit b) RODO, czy ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - art. 6 
ust. 1 lit f) RODO, a także zostaną wykorzystane w celu wystawienia faktury i spełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów prawa podatkowego - art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Dane osobowe zostaną 
również wykorzystane w celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO - art. 6 ust. 1 lit c) i 
f) RODO, a także w celu archiwalnym i dowodowym - art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Niepodanie danych 
osobowych powoduje niemożność przekazania odpowiedzi na wysłane zapytanie, dokonania wyceny 
usługi projektowania oraz doradztwa technicznego dotyczącego budowy basenu, nadzoru nad pracami 
oraz montażu, instalacji, serwisu i konserwacji oraz wykonania tychże usług, przygotowania oferty 
sprzedaży oraz zawarcia z Państwem umowy i jej należytego wykonania, a co za tym idzie współpracy 
handlowej z nami. Dane osobowe będą przetwarzane do przekazania odpowiedzi na wysłane 
zapytanie, dokonania wyceny usługi projektowania oraz doradztwa technicznego dotyczącego budowy 
basenu, nadzoru nad pracami oraz montażu, instalacji, serwisu i konserwacji oraz wykonania tychże 
usług, przygotowania oferty sprzedaży oraz do zakończenia wykonania umowy sprzedaży, a po takim 
zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących „FLUIDRA POLSKA” Sp. z o.o. i w 
stosunku do niego lub przez okres wymagany w odrębnych przepisach np. do celów podatkowych lub 
księgowych.  
 
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich sprostowania, a 
także prawo żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia 
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danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. Usunięcie danych osobowych będzie wiązało się z rezygnacją z przekazania Państwu 
odpowiedzi na złożone zapytanie i ewentualnie dalszej współpracy z nami. 

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora 
danych lub obsługą marketingową lub obsługą księgową, współpracujący z nami producenci, 
wykonawcy, prawnicy, firmy obsługujące szybkie płatności np. PayU, podmioty świadczące usługi 
pocztowe lub kurierskie, ubezpieczyciele. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych 
popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google 
czy Zendesk. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są 
traktowane jako państwa trzecie. 

Więcej informacji na temat zasad ochrony danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce 
prywatności dostępnej pod adresem: https://astralpool.pl/polityka-prywatnosci/.   
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