Stare iganie 2018-06-01
POL-MET Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k.
Stare Iganie ul. Akacjowa 1
08-103 Siedlce

INFORMACJE RODO
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie
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 (RODO) zgodnie z art.
14 uprzejmie informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Pol-Met Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k. z siedzibą w Starych Iganiach ul. Akacjowa 1, 08-103 Siedlce, NIP: 821-264-71-01, Regon
364690209, KRS 0000622690, zwanej dalej: „Administrator”.

Dane kontaktowe Administratora: Stare Iganie ul. Akacjowa 1, 08-103 Siedlce, tel. 25 307 00 90, mail:
kancelaria@pol-met.com
Informujemy, że podane, przez Pana/Panią osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące
przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
znanego też jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) (Dz. U. UE L z 2016 119 s.1):
• realizacji współpracy, w tym realizacji umów, kontraktów, zleceń
• komunikacji w przypadku przesyłanych zapytań ofertowych
• w celach marketingowych: na podstawie wyrażonej zgody
• w ramach prawnie uzasadnionego interesu (lit. f),
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w naszej Polityce Bezpieczeństwa
znajdującej się w siedzibie naszej Firmy, która informuje o tym na jakich zasadach i jakie dane
użytkowników są gromadzone, przetwarzane i w jaki sposób są one chronione, w związku z
korzystaniem z usług naszej Firmy.
Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem
przez Pol-Met Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Państwa danych osobowych:
•
•
•
•
•
•
•
•

prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
prawo do bycia zapomnianym
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
prawo do zaprzestania przetwarzania Państwa danych
prawo do sprostowania danych;
prawo do usunięcia danych;
prawo do ograniczenia przetwarzania;
prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);
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Pol-Met Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. nie przetwarza danych osobowych w sposób
zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych. Państwa dane nie będą także
przekazywane do Państw spoza obszaru EOG.
Okres przechowywania danych osobowych:
•
•
•
•
•

przez okres trwania umowy,
przez okres trwania ważności oferty
do końca czasu trwania obowiązku wynikającego w szczególności z regulacji podatkowych i
rachunkowych,
do czasu przedawnienia ewentualnych reklamacji i roszczeń,
w celach marketingowych do momentu cofnięcia zgody

Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może odwołać, poprzez
wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kancelaria@pol-met.com
Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.
Pragniemy zapewnić, iż Pol-Met Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. dokłada wszelkich
starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami prawnymi.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych na wniosek innych
podmiotów, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że osobą odpowiedzialną za pełnienie funkcji Inspektora
Danych Osobowych w Spółce jest Elwira Polkowska, tel. 25 307 00 90, mail: kancelaria@polmet.com
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