OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywny 95/46/WE (dalej: „RODO”) niniejszym informujemy, że spółka Przedsiębiorstwo
Produkcyjno- Handlowo- Usługowe Jerzy i Dariusz Bednarek Spółka Jawna z siedzibą w Turku (62700) przy ulicy Komunalnej 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012527,
nr REGON: 310025359, nr NIP: 6680001207 („Administrator”) może przetwarzać dane osobowe
swoich kontrahentów tworząc bazę danych kontrahentów. W związku z powyższym zgodnie z art. 13
RODO informujemy, że:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez spółkę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

1)

Handlowo- Usługowe Jerzy i Dariusz Bednarek Spółka Jawna z siedzibą w Turku (62-700) przy ulicy
Komunalnej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012527, nr REGON:
310025359, nr NIP: 6680001207dalej określaną jako „Administrator”.
2)

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy łączącej Państwa z

Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – tj. marketingu bezpośredniego, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na

3)

podstawie powierzenia przetwarzania danych przez Administratora, jeśli jest to niezbędne dla ww.
celów;
4)

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i okres przedawnienia

ewentualnych roszczeń wynikających z umów łączących Państwa z Administratorem, ewentualnie –
jeśli została wyrażona zgoda - do chwili cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych;
5)

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
6)

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
7)

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wykonania umowy

łączącej Państwa z Administratorem; konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak
możliwości realizacji łączącej Państwa z Administratorem umowy.
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