INFORMACJA
dot. ochrony danych osobowych
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 1 oraz art.14 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO
/Dz.Urz. UE L 119, s.1/
informuję, iż:
1)
2)
3)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWOHANDLOWO-DŹWIGOWYCH "RADAN" Radosław Łysek z siedzibą w Będzinie, ul. Zwycięstwa
20/35, 42-500 Będzin (dalej: Firma);
W sprawach ochrony danych osobowych kontakt na adres e-mail: spacer1@interia.pl ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji usług świadczonych przez Firmę, na podstawie art.6 lit.b RODO (przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
b) przedstawienia oferty usług własnych, informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Firmy,
na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów);
c) wystawienia faktury oraz innych dokumentów związanych ze świadczoną usługą, na podstawie
art.6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze);
d) marketingu bezpośredniego, na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO (przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora);

4)
5)
6)

kategorie danych osobowych: dane zwykłe;
Pana/Pani dane (dot. art.6 ust.1 lit.f RODO) pozyskano z powszechnie dostępnych źródeł, z Internetu;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa;
7) dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia, oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany
przez Administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu;
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
(art15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO) oraz wycofania udzielonej zgody w dowolnym
momencie (art.7 ust.3 RODO), prawo do bycia zapomnianym - usunięcia danych (art.17 RODO), prawo
do ograniczenia przetwarzana (art.18 RODO), prawo do przeniesienia danych (art.20 RODO), prawo
do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO);
9) Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO);
10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania realizacji
świadczonych przez Firmę usług serwisowych, niepodanie danych może skutkować niemożliwością
otrzymywania ofert marketingowych (dot. art.6 ust.1 lit. f);
11) Pani/Pana dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób
zautomatyzowany, w formie profilowania (dzięki analizie podanych przez Panią/Pana danych,
przedstawimy ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb, konsekwencją takiego przetwarzania będzie
wysyłka reklamy).

1 Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
2 Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

