Producent Materiałów Budowlanych
ul. Czamaninek 2
87 – 875 Topólka
tel. 54 286 94 44
fax. 54 286 90 18

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) niniejszym informuję, że:
[Administrator i dane kontaktowe administratora]
Administratorem danych
osobowych
jest
CZAMANINEK
PRODUCENT
MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH z siedzibą w Czamaninek 2, 87-875 Topólka NIP: 889 000 10 60 ( zwany dalej
CZAMANINEK PMB). Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail
czamaninek@onet.eu lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z
zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się elektronicznie lub pisemnie.
[Przetwarzanie danych]
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu sprzedażowym i marketingowym w formie elektronicznej
i papierowej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, w tym także
do celów marketingowych i mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z CZAMANINEK PMB w
celu realizacji Państwa zamówień. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez
Państwa zgody na ich przetwarzanie.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest
konieczne do zawarcia transakcji – bez podania danych osobowych nie jest możliwe przygotowanie zamówienia
i faktury.
Informujemy, że CZAMANINEK PMB przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska,
adresu, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru konta.
[Okres przechowywania danych]
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
[Przekazywanie danych]
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych
danych na podstawie przepisów prawa.
[Pani/Pana prawa]
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej
wycofania. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, prosimy przesłać wiadomość e-mail
na adres czamaninek@onet.eu w treści wpisując „NIE”. Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte z
naszych zasobów.
Brak odpowiedzi na niniejszą wiadomość jest traktowany jako zgoda na przetwarzanie danych.
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