WIJAS Tomasz i Paweł Wijas s.j
ul. Szafirowa 35
26-026 Bilcza

—

tel. +48 41 302 26 10
e-mail: biuro@wijas.com.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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) jest:
WIJAS Tomasz i Paweł Wijas s.j z siedzibą w 26-026 Bilcza ul. Szafirowa 35,
NIP: 657-11-53-881 , tel. +48 241 302 26 10.
1. Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko) są lub mogą być
przetwarzane przez Administratora w celu:
a. marketingowym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów. Marketing będzie
prowadzony w szczególności poprzez wysyłanie informacji i ofert na podany adres e-mail oraz
przedstawianie informacji i ofert telefonicznie.
b. podjęcia działań niezbędnych do wykonania umowy oraz działań przed jej zawarciem zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
c. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
7. Pani/Pana

dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Administratora świadczącym usługi: IT, księgowe, kurierskie i pocztowe oraz poddostawcom
w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu.

8.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
a. istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba, że Pan/Pani wyrazi sprzeciw
wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, przez przesłanie informacji na
adres e-mail: biuro@wijas.com.pl lub pocztą na adres firmy.
b. niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz
okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile umowa została
zawarta).

9.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie bez
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.
11.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów
marketingowych oraz zawarcia i wykonania umowy.

