KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
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 (RODO),
informujemy, iż:
1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa
"GABI" Paweł Jędrzejczyk, ul. Spółdzielcza 9, 39-220 Pilzno, NIP: 8721168018, REGON:
690645722.
2. Dane, które zbieramy są ograniczone do minimum.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przygotowania i przesłania oferty na podstawie zgody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.
A RODO oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora –
podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. F RODO,
b) realizacji i wykonania umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. B RODO,
c) interesu prawnego ciążącego na administratorze, podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO,
d) dochodzenia roszczeń - podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. F RODO - prawnie uzasadnione
interesów realizowanych przez Administratora.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyższych celów. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz mogą mieć inni pracownicy
Administratora oraz współpracownicy lub podwykonawcy Administratora.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez czas niezbędny na wykonania
powyższych celów. W przypadku zgody do czasu cofnięcia zgody.
7. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu w jakim są przetwarzane.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Zgadzam się na przetwarzanie przez Firma Handlowo Usługowa "GABI" Paweł Jędrzejczyk, ul.
Spółdzielcza 9, 39-220 Pilzno, NIP: 8721168018, REGON: 690645722 podanego przeze mnie adresu
email i danych kontaktowych w celu przedstawienia oferty.
Potwierdzam, że jestem świadomy praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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)umieszczonych w klauzuli
informacyjnej.

