KLAZULA INFORMACYJNA
Zgodnie

z

art.

13

ust.

1

i

ust.

2

ogólnego

rozporządzenia

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)
informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Rak prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą FHUP BLACHTEX Krzysztof Rak z siedzibą przy
ul. Mikołaja Reja 10/21 w Rzeszowie. Możesz skontaktować się z administratorem za
pośrednictwem maila: ado@blachytrapezowe.pl lub bezpośrednio w siedzibie firmy przy
ul. Mikołaja Reja 10/21.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartej z
Administratorem umowy/zamówienia lub/oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6
ust 1 ppkt a) i b) 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)
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą
 Krzysztof Rak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHUP BLACHTEX
Krzysztof Rak z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Mikołaja Reja 10/21
 pracownicy Administratora Ochrony Danych
 biuro rachunkowo - księgowe
 inne podmioty prawa upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej na podstawie: - nie dotyczy
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia realizacji
umowy a w przypadku zgody na cele marketingowe do czasu wycofania zgody.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Administrator
profilowania,

nie przewiduje zautomatyzowanego

podejmowania

decyzji

oraz

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale zarazem potrzebne
w

celu

realizacji

umowy.

Jest

Pan/Pani

zobowiązana

do

ich

podania

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zawarcia i realizacji
umowy z Administratorem.

