Klauzula Informacyjna RODO
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
SILVER STONE Jacek Poliwoda Dąbrówka Łubniańska ul.Oleska 35, 46-024 Łubniany.
Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy pod adresem e-mail: silver-stone@o2.pl lub
wysyłając korespondencję na adres siedziby administratora.
Państwa dane osobowe uzyskane w związku z przygotowaniem dla Państwa oferty i przy
zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:
1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia usług serwisowych i
gwarancyjnych – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 b RODO)
2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych w szczególności: wystawiania
i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na
reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 c RODO)
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać: przez czas
wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury oraz przez czas, w którym przepisy
nakazują nam przechowywać dane.
1. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres prowadzenia postępowań
związanych z dochodzeniem przez nas roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit f
RODO)
2. marketingu bezpośredniego produktów własnych w szczególności przesyłania
Państwu ofert, informacje o produktach, promocjach – do czasu wycofania Państwa
zgody lub otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu
(podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a RODO)
Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych. Niepodanie danych będzie
skutkowało brakiem zawarcia umowy. Możemy poprosić o podanie danych dodatkowych,
które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np.
dzwonić pod numer kontaktowy).
Państwa dane będziemy udostępniali następującym kategoriom podmiotów:
– podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych i które przetwarzają je
na zlecenie Administratora.
- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Możecie Państwo złożyć do nas wniosek związany z realizacją prawa do:
1) sprostowania (poprawienia) danych;
2) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie

3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych –
stosownie do złożonego wniosku)
4) dostępu do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię
danych);
5) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie
określonym w art. 20 RODO).
Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie
art. 6 i ust 1 lit a, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W dowolnym momencie możecie wnieść Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa
danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem możecie
Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

