Szanowna Pani/Szanowny Panie,
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i
ich danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu
przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą
poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
1) Administratorem danych jest GMPLAST Marcin Zdanuczyk, ul. Amerykańska 1, 15-523 Grabówka
2) Dane kontaktowe do GMPLAST Marcin Zdanuczyk:
e-mail: gmplast@poczta.onet.pl
telefon: +48 85 7402183
4) Cele i podstawy przetwarzania
• w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy,
złożeniem Zamówienia, Zlecenia, Zapytania – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b
3) Zakres przetwarzanych danych
Nazwa firmy, adres firmy, NIP, REGON, rachunek bankowy, imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
5) Odbiorcy Państwa danych:
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom, które są upoważnione przez nas do przetwarzania
danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Państwa dane osobowe mogą zostać
przekazane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania umowy, np. firmy
kurierskie i przewozowe, banki, biura księgowe
6) Źródło pochodzenia danych
Dane osobowe, które przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Państwa. Wskazujemy, że podanie tych
danych jest dobrowolne, ale jest potrzebne do zawarcia i wykonania umów.
7) Czas przetwarzania danych:
* w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez
czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
Po tym okresie dane osobowe do celów wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych będą
przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, np. Ustawa o rachunkowości
8) Pozostałe informacje
Przetwarzając dane nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie dokonujemy
profilowania
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich.
9) Prawa osób, których dane dotyczą.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili
odwołana. W tym celu należy kontaktować się z administratorem danych osobowych w formie pisemnej na
adres:
GMPLAST Marcin Zdanuczyk, ul. Amerykańska 1, 15-323 Grabówka
lub drogą elektroniczną – e-mail na adres: gmplast@poczta.onet.pl

