KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
ŻELMET Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie 58-200 przy ul. Cichej 6, telefon 74/8314256,
adres email zelmet@zelmet.pl
Inspektorem ochrony danych w Spółce ŻELMET jest Aleksandra Jaruga telefon 74/8314256,
adres email aleksandra@zelmet.pl
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu towarów i
usług Spółki, wykonywania umowy, bieżących kontaktów i utrzymywania relacji biznesowych
oraz zawodowych, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia,
dochodzenia bądź obrony roszczeń
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f
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.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora,
podmiot prowadzący obsługę informatyczną Administratora
Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały pobrane, zawierający również czas
wliczany na ewentualne odszkodowanie z tytułu rękojmi/gwarancji.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania informacji w
nich zawartych. Posiada Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prosimy o bezpośredni kontakt.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących
narusza przepisy RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili
przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt ze
Spółką w formie pisemnej na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Dane osobowe”, bez
podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa
zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

