Informacja oTwoich danych osobowych

Szanowny Kliencie.
Mając na względzie dotychczasową współpracę, szanując Pani/Pana prawa wynikające z
Rozporządzenie 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”, „ORODO”,
„GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz ewentualne wyrażenie zgody poprzez
zaznaczenie pola „zgadzam się”. Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.
Gdy jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą przedmiotowe pismo proszę uznać jako
zbędne.
Administratorami Twoich danych osobowych będziemy my: Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach. Możesz się
z nami skontaktować pod adresem ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie
Możesz się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony
Danych , pisząc na adres KORNICE ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie lub e-mail : iod@ekookna.pl
,
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze
zlecenie, np. dostawcom systemów informatycznych i usług IT, agencjom marketingowym, podwykonawcom
naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np.
sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz
także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw
wymienionych szczegółowo w RODO. Żądania w tym zakresie należy zgłaszać bezpośrednio na adres wskazany
powyżej.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów:
- związanych z realizacją Umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, (Twoje dane
będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 62 miesiące od dnia rozwiązania Umowy).
- realizacją działań marketingowych
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami,
podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność
do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty
dostępne w usługach, z których korzystasz). Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, będzie
odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz zaznaczając przycisk „zgadzam się”
,
znajdujący się na końcu tekstu. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowych.
Informacja o Twoich danych
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie pola „zgadzam
się”. Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie, moich danych osobowych wykorzystywanych przez
firmę „Eko-Okna” S.A. również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po25 maja 2018roku) w celach:
- związanych z realizacją Umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy,
- realizacją działań marketingowych
.
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie
będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
Zgadzam się

