
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych tj. w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) . 
Aby poinformować Cię o Twoich prawach w przejrzysty sposób, przygotowaliśmy dla Ciebie odpowiednie informacje.

Kto jest administratorem Twoich Danych Osobowych ?

Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo HURTMET Izabela Rękawek z siedzibą w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Miejska 13, wpisany do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z Danymi Osobowymi oraz skorzystania z przysługujących Ci praw prosimy o kontakt na adres e-mail : odo@hurtmet.pl

Jakie Dane Osobowe przetwarzamy ?

Jako Administrator przetwarzamy Dane Osobowe naszych klientów oraz partnerów biznesowych i ich pracowników, współpracowników. Dane Osobowe innych osób 
przekazane nam w ramach realizacji umów lub nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej czy formularzy na naszych stronach 
internetowych.
W związku z tymi relacjami możemy przetwarzać następujące Dane Osobowe: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień 
zawodowych oraz inne Dane Osobowe przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.
Powyższe Dane Osobowe pozyskujemy bezpośrednio i dobrowolnie, za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji, od naszych klientów, a także od innych osób, 
np. od pracodawców, zleceniodawców.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych Osobowych ?

W związku z powyższymi relacjami przetwarzamy Dane Osobowe w następujących celach :
- nawiązania współpracy,
- zawarcia i wykonywania umowy,
- rozliczenia,
- udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania oraz prowadzenia dalszej korespondencji, kontaktu w tym zakresie,
- obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń,
- wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. podatkowych, księgowych).

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora jest :
- niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą,
- realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora,
- prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Jak długo będą przetwarzane Twoje Dane Osobowe ?

Dane Osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia Twojego sprzeciwu wobec 
przetwarzania, którego podstawą jest nasz uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do
dłuższego przetwarzania tych Danych Osobowych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony 
przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.
Twoje Dane Osobowe udostępnione w ramach kontaktu z nami, będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a 
następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Kto jest odbiorcą Twoich Danych Osobowych ?

Do Twoich danych dostęp będą miały podmioty, które wspierają nas w realizacji umów tj. realizujące przesyłki, operatorzy płatności internetowych lub banki w przypadku 
prowadzenia rozliczeń finansowych oraz podmioty zapewniające bieżącą obsługę prawną.

Jakie prawa Ci przysługują?

W każdym przypadku Masz prawo do :
- dostępu do Danych Osobowych,
- żądania sprostowania Danych Osobowych,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
- przenoszenia Danych Osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Twoich Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, Masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z Twoich praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem e-maila: odo@hurtmet.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania Twoich Danych Osobowych.
Podanie Danych Osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na 
skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

Dane Osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowych.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
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