KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 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) informujemy, iż na podstawie
art.13 RODO od dnia 25 maja 2018r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa
związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez MONOMER Maciej
Sułkowski :
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest : MONOMER Maciej Sułkowski, ul.
Ignacego Tłoczka 2b/29, 87-100 Torun, tel.+48 660 244 856
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie : Art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj.
przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączących nas umów, zamówień itp. Art. 6 ust. 1
lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących
takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o
niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora tj. prowadzenia korespondencji, oferowania,
zawarcia umów, zakupu lub sprzedaży produktów oraz usług.
2. Administrator danych przetwarza Państwa następujące kategorie danych osobowych:
imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, adres dostawy, telefon oraz
pozostałe dane zawarte w sygnaturce podpisu mailowego, w przekazanych wizytówkach,
zawartych umowach, zamówieniu, dokumentach przewozowych, zgodnie z celem dla
którego zostały nam udostępnione.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą : podmioty uczestniczące w realizacji
umowy np. podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, prawne,
podmioty świadczące usługi IT, firmy ochroniarskie, podmioty upoważnione na podstawie
prawa
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji
prawnie uzasadnionych interesów MONOMER Maciej Sułkowski, o których mowa w pkt. 3,
chyba że przepisy prawa ustalają inne okresy przetwarzania.
6. Posiadają Państwa prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
ds.Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych
osobowych narusza przepisy RODO;

