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Józefów 24.05.2018

Klauzula informacyjna dla klientów
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27.04.2016 r (‘’RODO”) informuję, iż:

1.
2.

3.

4.

5.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Grzegorz
Lodowski z siedzibą w Józefowie przy ul. Granicznej 81b NIP 532 001 53 71 REGON 012210573
Państwa dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres pocztowy, nip, nr telefonu , rachunku bankowego
przetwarzane będą w celu: realizacji zamówień, wykonania umowy, dokonania rozliczeń finansowych, celem
kierowania ofert w ramach współpracy oraz dochodzenia ewentualnie roszczeń wynikających z przepisów prawa
cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami , jeśli takie się pojawią.
Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych będzie odpowiednio:
a/niezbędność do wykonania zawartej umowy
b/niezbędność do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art. 106e ust.1 o podatku od
towarów i usług
c/prawnie uzasadniony interes- w celu przetwarzania danych do celów marketingowych w trakcie trwania umowy
pomiędzy Państwem a Administratorem
d/Państwa zgoda w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych po ustaniu stosunku prawnego
pomiędzy Państwem a Administratorem.
Państwa dane będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego pomiędzy Państwem a
Administratorem, a po jego ustaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych
i w stosunku do niego, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego. Dane pozyskane do
potrzeb marketingu bezpośredniego usług Administratora będą przechowywane aż do czasu, aż zgłoszą Państwo
sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofną Państwo zgodę.
Mają Państwo prawo:
-dostępu do swoich danych osobowych lub otrzymania ich kopii
-sprostowania/poprawienia swoich danych
-usunięcia danych
-ograniczenia przetwarzania
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych
-przenoszenia danych
-wniesienia skargi do organu nadzorczego
-cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

6. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie
cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27.04.2016roku
8. Informuję, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ w
pewnym stopniu będziemy przetwarzać je na zasobach komputerowych . Jednakże w ramach przetwarzania
danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowania.
9. Obecnie nie zamierzam przekazywać Państwa danych do Państw trzecich.
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