
UMOWA ZAŁOŻENIA DEPOZYTU 

Słupsk, dnia …….……………..…………………………………… 

 
                                                              DANE KLIENTA 
Fimal PSB Sp. Z o.o.                                                                    .…….………………………………………. 
Słupsk, ul. Bałtycka 3                                                                   .…………………………………………….. 
tel. …………………………..                                                                   tel. ………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 

Niniejszym pismem potwierdzam, że towar wskazany na fakturze firmy 
Fimal  o numerze …………………………… z dnia ……………………… został przekazany 
do depozytu do firmy Fimal Sp. Z o.o.  

 
Jednocześnie, zobowiązuję się do odbioru zakupionego towaru nie 

później niż w terminie uzgodnionym z firmą Fimal, tzn do dnia ……………………. 
W przypadku zwłoki w odbiorze towaru będzie pobierana opłata za 
magazynowanie (1% wartości depozytu za każdy dzień zwłoki). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…………………………………………………                                                  ………..………………………………………. 
       czytelny podpis upoważnionego                        czytelny podpis Klienta 
              pracownika firmy Fimal 
 
 
 
 
 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (zwane dalej  RODO) uprzejmie informujemy, że: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fimal PSB sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Bałtycka 3, 76-200 Słupsk,  zarejestrowana   
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060454 
2) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą 

a)  w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do     wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą; 
b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO; 
c) w celu wykonania aranżacji pomieszczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b zd. 2 RODO tj. jako działanie podjęte na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
d) w celu przygotowania oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b zd. 2 RODO tj. jako działanie podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy; 
e) w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych 
interesów Administratora; 
f) w celu dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony 
interes Administratora; 
g) w celu świadczenia usług marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych. 

3) Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji procesu sprzedaży 
i aranżacji wnętrz (podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy,  podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi z 
zakresu IT, projektanci, podmioty świadczące usługi transportowe). Powierzone im dane zostaną przekazane w zakresie i celu niezbędnym do 
realizacji umowy sprzedaży,  wykonania aranżacji pomieszczenia, przygotowania oferty. 
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
5) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

a) w przypadku zawarcia umowy sprzedaży przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa (5 lat od początku roku 
następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku 
do upływu terminu zobowiązania podatkowego); 
b) w przypadku wykonania aranżacji pomieszczenia przez okres 6 miesięcy od dnia ich przekazania; 
c) w przypadku przygotowania oferty przez okres 6 miesięcy od dnia ich przekazania; 
d) w przypadku rozpatrzenia skargi, reklamacji przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji; 
e) w przypadku otrzymania zgody na działania marketingowe Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody; 
f) w przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez okres przedawnienia takich roszczeń tj. co do zasady nie 
dłużej niż przez okres 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia. 

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/ Panu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

7) Jeżeli Pan/Pani chce skorzystać z przysługujących praw wymienionych w ust. 5 powyżej prosimy o kontakt: fimal@fimal.pl. 
8) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy, wykonania aranżacji 
pomieszczenia, przedstawienia oferty, zamówienia towaru, dostarczenia towaru . 
9) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ………………………………………………..           Podpis Klienta: ……………………………………………… 

 


