POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane
jako RODO.
RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym , w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane
osobowe, czyli. Tzw. Administrator danych, który w ramach wzajemnej współpracy uzyskał Państwa
dane osobowe, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości
przetwarzania tych danych. W związku z powyższym na podstawie art. 13 RODO wskazujemy iż:
Administratorem danych jest:

Market Metal Andrzej Jaros, z siedzibą ul. Daszyńskiego 25, 42-450 Łazy ,
NIP: 629-118-41-65, e-mail: sekretariat@marketmetal.pl, tel. 32 67 29 251
Cele przetwarzania danych osobowych:
- Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawierania umów, realizacji zamówień i zleceń na
produkty i usługi oferowane przez Market Metal Andrzej Jaros.
- Podjęcie działań marketingowych, reklamowych i informacyjnych.
- Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Odbiorcy danych:

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
1. Pracownicy Market Metal Andrzej Jaros w celu wykonywania obowiązków
służbowych.
2. Kancelaria Podatkowa Cogito Kędzierska, Kędzierski Spółka Jawna z Siedziba w
Sosnowcu.
3. Podmioty obsługujące systemy teleinformacyjne.
4. Spedytorzy, firmy transportowe i kurierskie, które będą dostarczały zamawiane
towary.
5. Banki.
6. Operatorzy pocztowi.
Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują
stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych
wymaganych przez przepisy prawa.

Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania
danych – tj. dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres
wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od
odpowiednio zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem
przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy i realizacji
zleconych zamówień.

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę
wyraziłeś.

Kontakt z Administratorem danych Osobowych w związku z przysługującymi Państwu
prawami jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej sekretariat@marketmetal.pl
lub pisemnie na adres siedziby.
Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego
wskazanego w obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych,
którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

