INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 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) - RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Firma PROFIL WOJCIECH MARCINIAK z siedzibą: 62-030 Luboń, ul. Armii Poznań 49,
NIP: 781-000-79-54, REGON:630026960

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
62-030 Luboń, ul. Armii Poznań 49 lub e-mail: profil@home.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach bieżącej komunikacji z Administratorem oraz w
celu:
oferowania produktów i usług, będących przedmiotem działalności firmy
zawierania umów o współpracy, wystawiania faktur VAT
produkcji i dostarczania zamówionego towaru
prowadzenia rozliczeń i obsługi posprzedażowej (reklamacje)
wysyłania wiadomości drogą mailową

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest
prawnie uzasadniony interes realizowanych procesów handlowych oraz realizacji umów. Dane
osobowe będą przetwarzane na podst. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów świadczącym usługi dla
firmy PROFIL WOJCIECH MARCINIAK:
np. obsługę informatyczną, obsługę prawną, usługi ubezpieczeniowe, transportowe, kurierskie,
windykacyjne, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi pośrednictwa w sprzedaży,
finansowe (banki, firmy leasingowe) oraz organom publicznym itp..

6. Państwa dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody.

7. Przysługują Państwu prawa do: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu i przenoszenia Państwa danych osobowych.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza europejski Obszar gospodarczy, do państwa
trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu
11. Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej
wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

