Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma DEK Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne Sp. z o.o. w Kielcach
z siedzibą przy ul. Karola Olszewskiego 9, 25-663 Kielce NIP: 6570308169, REGON: 290517416; KRS 0000024708
2. Proszę kontaktować się w sprawie danych osobowych z:
Aneta Śliwińska
tel. 509 104 999 e-mail: salon@dek.pl
Marzanna Zawadzka tel.501 290 944 e-mail: salon@dek.pl
Na powyższy adres e-mail (lub adres pocztowy) należy kierować wszelkie żądania dotyczące danych osobowych opisane poniżej.
3.

Dane będą przetwarzane dla celów realizacji zawartych umów, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
(zamówienie, zapytanie).
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest:
- wykonanie zawartej umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zamówienie, zapytanie) – zgodnie
z art. 6 ust. 1 litera b) c) RODO,
- wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, umowy, – zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a) RODO,
- niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust 1 lit c) RODO,
- uzasadniony interes administratora art.6 ust 1 lit.f) RODO

4. Dane przekażemy wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów, podmiotom realizującym na nasze zlecenie usługi
transportowe i montażowe lub reklamację towarów. Oznacza to, że odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Administrator i osoby przez niego
upoważnione, a w tym pracownicy, zleceniobiorcy,
5. Dane będą przechowywane do czasu realizacji umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie później niż do czasu wymaganego
przepisami prawa podatkowego.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jednakże informujemy, że wniesienie sprzeciwu przed realizacją umowy, żądania usunięcia danych, cofnięcie zgody mogą spowodować niemożliwość
wykonania umowy, lub dokonania czynności na Państwa żądanie przed przystąpieniem do umowy, zwłaszcza w zakresie, poinformowania o odbiorze
zamówionego towaru i ustaleniu terminu jego dostawy, transportu i montażu.
Dane zostały podane dobrowolnie, w przypadku ich nie podania świadczenie usług czy realizacja umowy może okazać się niemożliwa.
7. W sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
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