Klauzula informacyjna RODO
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych.
1.Tożsamość i dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, działającego
w zgodzie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Metal-Laser-Serwis
Mariusz Wodejko z siedzibą w Plewiskach ( 62-064 ) ul. Grunwaldzka 515 B/1.
2. Kontakt w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych
osobowych.
Kontakt z administratorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:
iod@mlsgroup.eu
lub listownie pod adresem pocztowym: Metal-Laser-Serwis Mariusz Wodejko
ul. Grunwaldzka 515 B/1 62-064 Plewiska z dopiskiem „Ochrona Danych
Osobowych”.
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
3.1. wykonania zawartej z Państwem umowy, sprzedaży produktów, realizacji usług
świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
3.2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze: wystawienie
i przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych, przesłanie faktur e-mail,
kontaktowanie się w celach związanych z oferowaniem nowych usług i rozwiązań,
obsługa prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie
przewidzianej przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
3.3. przesyłania informacji związanych ze sprzedażą produktów oraz realizacją usług
przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych
interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
5. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli
istnieją
Państwa dane możemy udostępniać podmiotom współpracującym z Metal-Laser-Serwis
przy wykonywaniu zawartej z Państwem umowy, współpracy (w tym podwykonawcom,
projektantom, dostawcom), doradcom Metal-laser-Serwis w prowadzonej działalności
gospodarczej (w tym doradztwo prawne, podatkowe, rachunkowe),
podmiotom świadczącym na rzecz Metal-Laser-Serwis usługi związane ze wsparciem
informatycznym i programistycznym, a także wsparciem w zakresie dochodzenia

i windykacji należnych roszczeń (firmom windykacyjnym), firmom kurierskim oraz
operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do świadczenia usług na rzecz MetalLaser-Serwis.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z usług których Firma
Metal-Laser-Serwis korzysta w celu realizacji umowy a także podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6.Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to
możliwe, kryteria ustalania tego okresu
Państwa dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy, współpracy oraz czas po
jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy, przez czas niezbędny
do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego (w szczególności
przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia
księgowości oraz realizacji innych uprawnień i obowiązków Administratora) oraz przez
czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora
7. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, tj.: prawo dostępu, sprostowania, usunięcia
Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie
wiadomości e-mail na adres naszego IOD (adres e-mail) spod adresu, którego zgoda
dotyczy. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
8.Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody macie Państwo prawo w
dowolnym momencie do wycofania wcześniej udzielonej zgody.
9.W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych
osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
10.Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia
i wykonania usługi lub umowy z naszą Firmą. W przypadku odmowy przekazania
niezbędnych danych osobowych umowa nie zostanie zawarta.
11. Dane osobowe przez nas przetwarzane w żadnym przypadku nie będą służyły do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w
art. 22 ust. 1 i 4.

