Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 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 – dalej (RODO)- informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Młyny Szczepanki Sp. z o.o. z siedzibą w
Szczepankach, 86-320 Łasin, Szczepanki 3 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział
Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000272848, NIP 8762360741, Regon 340302692
W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się na wskazany adres pocztowy, albo
mailowy lub telefoniczny.
Młyny Szczepanki Sp. z o.o.
Szczepanki 3
86-320 Łasin
e-mail: szczepanki@szczepanki.pl
Tel: 56 4507902
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1b i 1f RODO w celu
zawarcia lub wykonania umowy – przez czas trwania umowy i jej rozliczeń (ustalenie, obrona i dochodzenie
roszczeń)
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, do
przenoszenia i usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, jeśli
będzie ona podstawą przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych - przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że
w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne
wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana
danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia umowy na zamówione dostawy. Brak
podania danych osobowych będzie skutkował brakiem realizacji umowy.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych: podwykonawcom
wspierającym nas przy wykonywaniu zamówionych usług , obsłudze korespondencji, podmiotom świadczącym
nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, a także nabywcom
wierzytelności, likwidatorom szkód, wykonawcom usług ubezpieczeniowych, bankom oraz instytucjom
finansowym w celu realizacji usług płatniczych, kredytowych, faktoringu oraz leasingu
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Pani/Pana
dane nie zostaną przekazane poza teren Unii Europejskiej/Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji
międzynarodowej. Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Panią/Pana danych na formularzu umowy,
zamówieniu lub w informacji telefonicznej.
Brak Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie oznaczało brak możliwości zawarcia lub
realizacji transakcji.

