
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów 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  firma  FHUP  BLACHTEX  Krzysztof  Rak  (zwany  dalej
Blachtex)  niniejszym  informuje  o  zasadach  oraz  o  przysługujących  Pani/Panu  prawach
związanych z przetwarzaniem przez Blachtex Pani/Pana danych osobowych.

I. Wskazanie  administratora  -  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  adresu  e-mail:
ado@blachytrapezowe.pl lub bezpośrednio w siedzibie firmy przy ul. Mikołaja Reja
10/21.

II. Cele  oraz  podstawa  prawna  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych:
Blachtex przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu w celu subskrypcji do newslettera. 

III. Obowiązek  podania  danych  osobowych:  Podanie  przez  Panią/Pana  danych
osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże niewyrażenie zgody lub cofnięcie
zgody  na  podanie  danych  osobowych  uniemożliwi  Pani/Panu  otrzymywanie
newslettera.  

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe
nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.

V. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą do czasu
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

VI. Profilowanie  oraz  zautomatyzowane  podejmowanie  decyzji:  Podane  przez
Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej
decyzji. 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą:  prawo dostępu do danych osobowych, w tym
prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania)
danych  osobowych  –  w przypadku  gdy dane  są  nieprawidłowe  lub  niekompletne;
prawo  do  żądania  usunięcia  danych  osobowych;  prawo  do  żądania  ograniczenia
przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo
do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do
cofnięcia  zgody na  przetwarzanie  danych  osobowych,  prawo wniesienia  skargi  do
organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego  („EOG”)  lub  organizacji  międzynarodowych:  Pani/Pana  dane
osobowe  nie  będą  udostępniane  podmiotom  mającym  siedzibę  poza  EOG,  oraz
organizacjom międzynarodowym.


