Gdańsk, 25.05.2018

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
Firma PS Automatyka Krzysztof Rajchel ceni Państwa prywatność i poczucie
bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją, w której oświadczamy
w jakim celu zbieramy, jak przechowujemy i jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

•

Informujemy, że składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej
www.psautomatyka.pl, telefonicznie, lub za pośrednictwem wiadomości e-mail,
świadomie zgadzają się Państwo z postanowieniami zawartymi w RODO.

•

Administratorem Państwa danych jest firma PS Automatyka Krzysztof Rajchel
z siedzibą: ul. Litewska 12, 80-719 Gdańsk. Dane kontaktowe do osoby zajmującej
się zbieraniem, administrowaniem i ochroną danych osobowych:

Krzysztof Rajchel, 884-886-225, kra@psautomatyka.pl.
•

Celem i podstawą zbierania danych osobowych jest świadczenie oferowanych usług
oraz realizacja złożonych zamówień.

•

Przetwarzanie Państwa danych osobowych obejmuje wyłącznie zakres wynikający
z prawnych podstaw do realizacji zamówienia.

•

Zgodnie z wymogiem dostęp do danych posiadają wyłącznie wybrani pracownicy,
którzy zostali odpowiednio przeszkoleni i upoważnieni przez administratora.

•

Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody i/lub zgodnie
z normami przepisów prawa, wynikających z ordynacji podatkowej oraz przepisów
dotyczących gwarancji i rękojmi.

•

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne oraz stanowi warunek
zawarcia umowy i rozpoczęcia realizacji zamówienia.

•

Informujemy, że dysponowane przez nas dane osobowe w przypadku wystąpienia takiej
konieczności, mogą zostać udostępnione uprawnionym do tego organom władzy
publicznej.

•

Składając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na udostępnienie swoich danych
instytucjom zewnętrznym, wyłącznie w zakresie wymagającym jego realizację
(wysyłkę): firmie kurierskiej, Poczcie Polskiej. Zakres przekazanych danych
ograniczony jest do koniecznego minimum wynikającego z realizacji zamówienia.

•

Zbierając i przechowując Państwa dane osobowe firma PS Automatyka Krzysztof
Rajchel dokłada wszelkich starań o zachowanie poufności oraz stosuje odpowiednie
środki techniczne, które służą ich ochronie.

•

Zapewniamy, że nie sprzedajemy ani nie udostępniamy osobom trzecim żadnych
danych osobowych, ani adresowych naszych kontrahentów.

•

Informujemy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich
danych, poprawiania ich, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych.

•

Jeżeli przetwarzanie danych przez naszą firmę budzi Państwa wątpliwości, zachęcamy
do kontaktu: Krzysztof Rajchel, 884-886-225, kra@psautomatyka.pl.

