Klauzula informacyjna dla klienta

REALIZUJĄC art. 13 RODO (ROZPORZĄDZENIE 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

administrator danych osobowych, tj.
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-BUDOWLANY BETONEX SIKORSKI, SOKOŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
podaje następujące informacje:
1.

dane kontaktowe administratora: ZAKŁAD PRODUKCYJNO-BUDOWLANY BETONEX SIKORSKI, SOKOŁOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Bród Mały 1, 16-402 Suwałki, pow. Suwałki miasto, woj. Podlaskie. Tel. 875650322.

2.

cel przetwarzania danych osobowych: Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu zawarcia i
wykonania umowy sprzedaży naszych towarów lub usług, weryfikacji wiarygodności płatniczej, ustalenia, obrony i
dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego.

3.

podstawa przetwarzania danych osobowych wraz z ew. opisem prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora: Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tzn.:
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Innym ważnym aspektem jest przepis art. 6 ust.
1 lit. c RODO, tzn.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, są
to np. przepisy prawa, które wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Kolejnym
ważnym aspektem jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn.: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią, jest to np.:
egzekwowanie należności, marketing naszych produktów lub usług.

4.

informacja o odbiorcach danych osobowych: Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom oraz
innym stronom trzecim, aby realizować cele wymienione w punkcie 2. w zakresie, w jakim są one niezbędne do
wykonania zadań zleconych przez administratora danych, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli administrator
posiada inną podstawę prawną. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: uprawnionym organom oraz biurom
informacji gospodarczej, jak również – w razie potrzeby – instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności;
dostawcom usług kurierskich lub pocztowych; firmom transportowym lub spedytorskim; innym osobom w ramach
Państwa organizacji.

5.

informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego: Administrator nie przekazuje danych
osobowych do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6.

informacja o okresie przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przechowywane w związku
z zakupem przez Państwa naszych towarów lub usług oraz przez okres dochodzenia roszczeń, wykonywania
obowiązków wynikających z przepisów prawa, szczególnie prawa podatkowego i rachunkowego.

7.

informacja o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub
ograniczenia przetwarzania, o prawie do wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do przenoszenia danych:
Zapewniamy realizację uprawnień wynikających z RODO, tzn. umożliwiamy dostęp do własnych danych osobowych
(informację o danych, kopię danych); sprostowanie danych; usunięcie danych (przetwarzanych bezpodstawnie);
ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego
wniosku); przeniesienie danych do innego administratora danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych osobowych w szczególności na potrzeby marketingu naszych produktów lub usług.

8.

informacja o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

9.

informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia
umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje
niepodania danych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku marketingu naszych produktów lub usług.
Podanie danych osobowych w przypadku zawarcia umowy sprzedaży naszych produktów lub usług jest dobrowolne,
nie mniej jednak jest warunkiem wystawienia dokumentu wydania towaru/usługi lub faktury.

