Informacje dotyczące przetwarzania danych – Klauzula RODO
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w
sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i swobodnego ich przepływu oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 ( RODO ) będą przysługiwały określone poniżej prawa związane z
przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez:
Zakład Produkcji Żaluzji Pamir Michał Walkowiak z siedzibą w Rumii zwanym dalej „Pamir”
To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgody z obowiązującymi przepisami.
Zmiana wynika z konieczności dostosowania naszych działań do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, celu i podstawach prawnych


Administratorem Państwa danych osobowych jest firma : Zakład Produkcji Żaluzji Pamir Michał Walkowiak z siedzibą w Rumii



Jednocześnie informujemy, że podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona w chwili
wysłania zapytania na adresy mailowe Administratora, a także bezpośredni kontakt z nami, złożenia oferty przez nas na
przesłane zapytanie , lub potwierdzenia realizacji zamówienia, podpisanie umowy .
W przypadku braku zgody niemożliwa jest współpraca z naszą firmą.



Informujemy, że „Pamir” przetwarza Państwa dane osobowe w postaci :
nazwy firmy, NIP-u, imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu.



Dane te, będą przetwarzane w celu : kontaktowym, ofertowym ,sprzedażowym, serwisowym, gwarancyjnym, reklamacyjnym,
korespondencyjnym, wysyłkowym, usługowym; w formie papierowej lub elektronicznej, wyłącznie przez czas niezbędny do
osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie
przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych ( w tym podatkowych ) oraz do czasu
ewentualnego przedawnienia roszczeń.



Podanie danych jest dobrowolne, lub obowiązkowe wyłącznie gdy stanowi tak przepis.



Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.



Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.



Przysługuje Państwu prawo wniesienia w dowolnym momencie żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji biznesowej ofert i zamówień, i będą przetwarzane do
momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych, prosimy o przesłanie odpowiedniego wniosku pocztą elektroniczną w
temacie z dopiskiem „ Dane Osobowe „ lub listem na adres Firmy,
Mają Państwo Prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie
Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych, można uzyskać
informację, kontaktując się pod numerem telefonu: 58 6715339, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pamirrumia@o2.pl .
Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć na naszej stronie internetowej adres:
www.pamirrumia.pl w zakładce polityka prywatności.

