Szanowni Państwo
Przedstawiamy Państwu klauzule informacyjną, której obowiązek spełnienia wynika z nowych przepisów o ochronie danych osobowych, tj.
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/W – RODO.
Poniżej zawarta klauzula informacyjna jest jednostronnym oświadczeniem administratora danych, a jego spełnienie wynika z faktu przetwarzania
przez administratora danych Państwa danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I DOSTAWCÓW - RODO
1.

Administrator:
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
Zakłady Wytwórcze CHEKO Sp. z o.o z siedzibą we Włocławku przy ul. Krzywa Góra 28, kod pocztowy 87-800, KRS: 000006521,
NIP: 888 040 10 65. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na podany powyżej adres
lub poprzez adres e-mail: biuro@cheko.pl

2.

Zakres Danych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępnione przez Państwa w celu identyfikacji i kontaktu.

3.

Cele i podstawa przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi realizacji zawartych z Państwem umów cywilnoprawnych i prowadzenia
czynności administracyjnych. A także świadczenia przez nas usług w zakresie sprzedaży w tym w szczególności wystawienia faktur.
Dodatkowo w celu działań marketingowych i handlowych w tym przesłania ofert, reklamacji czy zapytań, które do nas kierujesz.
Kolejnym ważnym aspektem są przepisy prawa, które wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i
rachunkowych.

4.

Odbiorcy danych
Odbiorcą Państwa danych są podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora. Banki, firmy księgowe, prawnicze, informatyczne,
a także organy publiczne w przypadkach określonych przepisami prawa.
Podmioty powyższe uzyskały dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetwarzanie przez nie będzie konieczne w celu
właściwego wykonania umowy.
Państwa dana osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.
Administrator nie podejmuje decyzji, które opierałyby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych, w tym profilowaniu.

•
•
•
5.

Okres przechowywania
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający trwania umowy oraz maksymalnie 10 lat po jej zakończeniu
w celu dochodzenia roszczeń,wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, szczególnie prawa podatkowego
i rachunkowego. W celach marketingowych tylko przez okres trwania umowy lub do zakończenia akcji promocyjnych.

6.

Konieczność podania swoich danych osobowych
Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i wykonywania umowy. Odmowa ich podania skutkować może brakiem
możliwości zawarci i wykonywania umowy.

7.
•
•
•
•
•
•

Pouczenie o prawach
Państwa prawem wynikającym z RODO jest prawo:
dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
prawo do ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,
ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
ograniczenia ich przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
prawo do przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
prawo wniesienia sprzeciwu,

•

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez bezpośredni kontakt e-mail:

8.

Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie
waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

biuro@cheko.pl

