OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)

Administratorem Danych Osobowych jest: B&M GRANITY Sp. z o.o., ul. Dekarska 6, 51-180 Wrocław,
NIP 895-10-10-373, Regon 930744539.
•

Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak
wyżej lub na adres e-mail: biuro@granity.pl

2)

Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu:
•

nawiązania lub zachowania relacji biznesowych oraz wykonania umowy / zlecenia (sporządzania
ofert, przyjmowania zamówień, świadczenia usług, obsługi zamówień, wystawienia i przesłania
faktur) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych „RODO”;

•

na potrzeby marketingu bezpośredniego (pod warunkiem wyrażenia zgody) jako uzasadnione
interesy administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

•

w celach analitycznych i statystycznych jako uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1
lit. f RODO)

•

archiwizacji,

•

rozpatrywania reklamacji,

•

dochodzenia lub obrony roszczeń,

•

oraz wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacja zadań w
interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO).

3)

odbiorcami Państwa danych osobowych będą: osoby upoważnione przez Administratora Danych
Osobowych, (tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać
ciążące na nich obowiązki), Partnerzy Handlowi, którzy współpracują z nami przy wspólnych Projektach,
kurierzy i pracownicy poczty w zakresie danych korespondencyjnych, a także instytucje określone przez
przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub inne podmioty współpracujące świadczące usługi doradcze,
księgowe, prawne i informatyczne.

4)

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na
Administratora Danych przepisami prawa oraz mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Firmy.

5)

Posiadają Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych z uwagi na szczególną sytuację, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w
zakresie w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z
prawem dotychczasowego przetwarzania

6)

W przypadku zamiaru cofnięcia zgody na przetwarzanie prosimy o kontakt listowny bądź mailowy na
adres: biuro@granity.pl

7)

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).

