Ozorków, dn. 24.05.2018r

„Auto-Produkt” Tomasz Lubelski
95-035 Ozorków
ul. Konstyrucji 3 Maja 150a
NIP: 7321174138

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i
Rady (EU) 2016/679 z 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). W związku z powyższym przedstawiamy poniżej informacje:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Auto-Produkt Tomasz Lubelski z siedzibą 95-035
Ozorków ul. Konstytucji 3 Maja 150a , adres e-mail: oleje.lubelski@gmail.com tel: 508 912 210
2. W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych.
3. Dane będą przetwarzane w celach:
- realizacji transakcji handlowych ( dostaw i odbiorów towarów, wystawiania faktur, wysyłania
wiadomości drogą elektroniczną)
- w celach księgowych ( na podstawie przepisów o rachunkowości i podatkowych)
- marketingowych, tj. w celu przesyłania informacji na temat oferty handlowej
Możliwość przetwarzania danych osobowych wynika z art.6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia 2016/679
oraz z realizacji prawnie uzasadnionych interesów ( obsługę, dochodzenie i obronę w razie
zaistnienia wzajemnych roszczeń) art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679
4. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom:
a)
współpracującym z Auto-Produkt Tomasz Lubelski na podstawie umów powierzenia
przetwarzania danych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne
oraz usługi prawne
b) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa ( organom publicznym).
5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich
6. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania współpracy z Auto-Produkt Tomasz
Lubelski , tj. do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń, nie dłużej jednak niż 10 lat.
7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
10. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji transakcji handlowych
(wystawienia faktur)
12. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu
Państwa dane osobowe będą przechowywane i zabezpieczone z najwyższą starannością.

