Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku (dalej RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bell Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe Krzysztof Pałyska z siedzibą w Józefowie (05-410), ul. Graniczna 79G,
wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5320004887,
REGON 002054098.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Krzysztofa Radtke, z którym można się
skontaktować drogą elektroniczną: iod@bell.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• kontaktu do przekazania informacji handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
• zawarcia oraz prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umowy na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b RODO;
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorstwie na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
• realizacji prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwa, polegającego na ewentualnym
ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą współpracownicy i pracownicy Administratora w
zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty zewnętrzne
z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana
danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Inspektorowi Ochrony Danych, którego dane
kontaktowe wskazane są w pkt 2. zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy
wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób
na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych
osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Bell Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Krzysztof Pałyska jako Administratora
danych osobowych w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Bell Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Krzysztof Pałyska jako Administratora
danych osobowych, w celach otrzymywania informacji handlowych oraz marketingowych
wysyłanych na podany adres e-mail.
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