PHU ELMARK KRZYSZTOF CZEKAJ
39-220 PILZNO UL. RYNEK 7

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO informujemy, że zgodnie z art. 13 RODO
od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ELMARK Krzysztof Czekaj (dalej: PHU Elmark).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Elmark Krzysztof Czekaj (PHU ELMARK) z
siedzibą w 39-220 Pilzno, ul. Rynek 7 tel.: +48 667 95 09 89, mail: info@phuelmark.pl, reprezentowana przez Krzysztofa Czekaj właściciela.
2. Wszystkie informacje dotyczące Państwa danych dostępne są telefonicznie pod numerem telefonu: +48 667 95 09 89 lub udzielane na
wniosek osoby, której dane dotyczą pod adresem:

PHU Elmark Krzysztof Czekaj
ul. Rynek 7
39-220 Pilzno
3.

PHU Elmark może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
• Kontakt w sprawach związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków w tym związanych ze sprzedażą i dostawą
towarów;
• W celach informacyjno-marketingowych, a także w celu zawierania umów handlowych pod warunkiem zgody Klienta na
przetwarzanie danych w tych celach;
•

Wystawiania faktur za sprzedaż i dostarczenie towarów oraz za wykonane usługi;

•

Przekazywania dokumentacji do firmy zajmującej się obsługą księgową oraz informatyczną, oraz do firm kurierskich w zakresie
dostawy towarów;

•

W innych sprawach co do których PHU Elmark posiada obowiązek ustawowy – w tym zgodnie z: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350), Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. 2018 poz. 650)

4.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom
lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do
odbioru Pani/Pana danych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych powyżej lub do czasu wyrażenia przez Pana/Panią sprzeciwu i cofnięciu zgody na przetwarzanie. W przypadku cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych osobowych Państwa dane zostaną – (jeśli będzie to zgodne z przepisami prawa) usunięte ze zbioru danych
osobowych w terminie do 30 dni licząc od daty wpłynięcia sprzeciwu.

6.

W związku z przetwarzaniem przez PHU Elmark, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

7.

•

dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO

•

sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

•

usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 RODO;

•

ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PHU Elmark Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO.

