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Informacja dotycz?ca przetwarzania danych osobowych
w firmie Okucia Budowlane s.c. Hanna i Robert Kowalscy

 

Szanowny Panie/Pani, realizuj?c nasze obowi?zki nak?adane art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (RODO) informujemy , ?e:

1. Administratorem, czyli podmiotem przetwarzaj?cym Pani/Pana dane osobowe jest: firma Okucia Budowlane s.c. Hanna i Robert Kowalscy, ul. Franciszka?ska 16, kod pocztowy 05-660, Warka, tel.: 602 668 579 e-mail : okucia@okuciabudowlane.net.pl, zwana dalej Administratorem Danych.

2. Wszelkie informacje i wyja?nienia zwi?zane z przetwarzaniem  Pana/Pani danych osobowych, w razie takiej koniczno?ci mo?na uzyska?
od Administratora  Danych drog? pocztow? na podany wy?ej adres lub drog? elektroniczn? – przez poczt? elektroniczn? na podany
wy?ej adres.

3. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane s? w celu:

1) nawi?zania z Panem /Pani? relacji handlowej oraz prowadzenia korespondencji handlowej
2) wykonania umowy/realizacji zamówienia, , którego stron? jest osoba, której dane dotycz?  lub podj?cia dzia?a? na ??danie osoby,  której dane dotycz? przed zawarciem umowy/przyj?ciem zamówienia;

3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Administratora Danych, w szczególno?ci ustalenia i dochodzenia w?asnych roszcze? lub obrony przed zg?oszonymi roszczeniami

4. Podstaw? prawn? przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona zgoda,  prawnie uzasadniony interes Administratora
Danych w postaci zawierania i wykonywania umów/realizacji zamówie? ze swoimi kontrahentami, prowadzenia korespondencji
handlowej itp. (art. 6 ust. 1 lit. a, b i /lub f Rozporz?dzenia)

5. Administrator pozyska? bezpo?rednio od Pani/Pana dane osobowe w zwi?zku z nawi?zaniem relacji handlowej, prowadzeniem
korespondencji handlowej oraz wykonaniem umowy/realizacj? zamówienia o charakterze produkcyjnym/handlowym.

6. Zakres przetwarzanych danych:

1) imi? i nazwisko,
2) dane adresowe,

3) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

7. Pani/Pana dane osobowe mog? by? przekazane nast?puj?cym kategoriom odbiorców:

1) podmiotom przetwarzaj?cym dane osobowe, na podstawie zawartych z Administratorem Danych umów powierzenia przetwarzania
(np. biuro rachunkowe, firma transportowa dostarczaj?ca przesy?ki kurierskie);
2) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. s?dom, organom ochrony prawnej, organom administracji, organom nadzoru).

8. Pani/Pana dane osobowe nie b?d? przekazywane do pa?stwa trzeciego lub organizacji mi?dzynarodowej.
9. Administrator b?dzie przetwarza? Pani/Pana dane osobowe :

1) w zwi?zku z zawarciem umowy / realizacji zamówienia  – przez okres niezb?dny do realizacji celów, do których dane osobowe
zosta?y zebrane,  a nast?pnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak równie? przez okres niezb?dny do
ustalenia i dochodzenia w?asnych roszcze? lub obrony przez zg?oszonymi roszczeniami,
2) w przypadku przetwarzania odbywaj?cego si? na podstawie udzielonej zgody b?dziemy przechowywa? Pani/Pana dane przez okres do jej cofni?cia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym dla realizacji uzasadnionego interesu administratora.

10. Informujemy, ?e zgodnie z przepisami ma Pani/Pan prawo do ??dania dost?pu do tre?ci swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania, a tak?e w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora przys?uguje Pani/Panu prawo z?o?enia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.

11. Przys?uguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych – o ile uzna
Pani/Pan, ?e przetwarzanie danych osobowych odbywa si? z naruszeniem RODO lub innych przepisów dotycz?cych ochrony danych
osobowych.

12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj? procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
13. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak?e jest niezb?dne do realizacji celów przetwarzania wymienionych w pkt

3 niniejszej Informacji.
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