INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Firma Produkcyjno Handlowa „JB” Jacek Bogucki Sp.
z o.o. Sp.k., ul. R. Traugutta 43, 98-300 Wieluń, NIP: 832 207 67 34. Kontakt z administratorem jest możliwy pod
numerem telefonu 43/843 41 45 lub za pomocą poczty elektronicznej: info@jb.biz.pl.
Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:
1. realizacji umowy zawartej z administratorem lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie
art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas trwania umowy,
2. wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO - na czas
określony przepisami prawa,
3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest dochodzenie lub zabezpieczenie
roszczeń, marketing bezpośredni – przez czas trwania umowy i na czas przewidziany prawem do ewentualnego
dochodzenia roszczeń, powstałych w wyniku realizacji umowy bądź do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 f) RODO).
Pani/Pana dane mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa
oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są
powierzane. W celu realizacji umowy (zamówienia) administrator może udostępnić zebrane od Pani/Pana dane
partnerom, z pomocą których administrator realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie. Ilość przekazywanych
danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).
Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z 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 (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”):
1. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
2.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli
jest ona podstawą przetwarzania danych), a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
4. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem
email: a.bednarek@centrumelektryczne.pl
Podanie danych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe, a w pozostałych przypadkach- jest
dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy, gdyż bez możliwości przetwarzania danych
osobowych administrator nie byłby w stanie zrealizować umowy.

