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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
informuję iż:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest STEINHORN SP. Z O.O. z siedzibą w Mazańcowicach
43-391 Mazańcowice, Mazańcowice
.
742.

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie,
za pomocą poczty tradycyjnej, adres: 43-391 Mazańcowice, Mazańcowice 742 lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej email: k.pus�owska@steinhorn.pl.

3.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonych przez Państwo zamówień,
zapytań handlowych oraz realizacji projektów, obsługi reklamacji, wysyłki zrealizowanych zamówień.

4.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy ﬁrmy STEINHORN SP. Z O.O. Ponad
to, Państwa dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom współpracującym
z Administratorem jedynie w zakresie i celu realizacji zamówienia oraz ich rozliczeń tj.: w zakresie
obsługi informatycznej, prawnej, kurierskiej, rachunkowej.

5.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa podatkowego.

6.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

7.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Państwa naruszają przepisy RODO.

8.

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne.

9.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowych.

10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą proﬁlowane.

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.
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