
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W
P.P.H.U. STYROMAX SPÓŁKA JAWNA

Z uwagi na zmianę stanu prawnego z dnia 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,
bowiem obowiązywać zaczyna Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i
ust. 2 RODO.

Uprzejmie informujemy, że P.P.H.U. Styromax Spółka Jawna Jerzy Sukiennik z siedzibą w Kolonia Łyszkowice 4A, 99-420 Łyszkowice,
posiada w swoich zasobach Państwa dane osobowe, wyłącznie w postaci danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko, siedziba firmy, adres) oraz
danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail)

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest:

P.P.H.U. "STYROMAX" Spółka Jawna
Kolonia Łyszkowice 4A, 99-420 Łyszkowice

KRS 0000053157, NIP 834-10-02-837, REGON 750450550

2. Cele i podstawy przetwarzanie danych osobowych.
Państwa dane osobowe są przetwarzane:

a) w celu zawarcia i realizacji umowy – świadczenia usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6
ust.1 lit. b) RODO).

b) w celu prowadzenia ewidencji korespondencji elektronicznej - podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany
przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegający na konieczności utrzymania kontaktów biznesowych z kontrahentami, mające na
celu współpracę przy realizowaniu zleceń.

c) do celów marketingowych - podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony prawny interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)
polegający na prowadzeniu marketingu oferowanych produktów.

3. Pozyskiwanie danych przez P.P.H.U. "STYROMAX"
Państwa dane zostały pozyskane przez P.P.H.U. "STYROMAX" bezpośrednio od Państwa podczas realizowania zamówień oraz z źródeł publicznie

dostępnych baz danych GUS.

4.Osoby upoważnione do dostępu do Państwa danych osobowych.
Osobami upoważnionymi do posługiwania się danymi osobowymi są:

a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy firmy, którzy muszą mieć dostęp do Państwa danych w celu wypełniania swoich
obowiązków wynikających z racji zajmowanego stanowiska.

b) Organy Publiczne mogące otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa
polskiego.

c) dostawcy usług świadczonych na rzecz P.P.H.U. "STYROMAX" zgodnie z przepisami prawa.
Poza wyżej wymienionymi Państwa dane nie będą przekazywane innym osobom ani podmiotom gospodarczym czy instytucjom.

5.Okres przechowywania danych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy i po jej

zakończeniu, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń, przy czym nie dłużej niż 10 lat od zakończenia współpracy. Okres przechowywania
poszczególnych kategorii danych osobowych określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679. Posiadane dane osobowe w
postaci elektronicznej przetwarzane są w systemach informatycznych posiadających odpowiednie zabezpieczenia, gwarantujące pełną ochronę przed
niekontrolowanym dostępem osób nieupoważnionych, dokumenty w formie papierowej są przechowywane w pomieszczeniach z ograniczonym
dostępem osób nieupoważnionych.

Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych Administrator zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia danych i wszelkich
istniejących kopii, zarówno elektronicznych jak i papierowych.

6. Uprawnienia przysługujące Państwu w związku z obowiązującym Rozporządzeniem z zakresu ochrony danych osobowych.
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, możliwość żądania

sprostowania / poprawienia danych osobowych. Mają Państwo również możliwość żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych jak również żądania ich usunięcia.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
przypadku przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy powszechnie obowiązującego prawa RODO.

7. Kontakt i możliwość uzyskania informacji dotyczących ochrony danych osobowych.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się poprzez e- mail:

biuro@styromax.com.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: P.P.H.U. "STYROMAX" Spółka Jawna Kolonia Łyszkowice 4A, 99-420 Łyszkowice.
Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie we wskazanym wyżej zakresie (dane identyfikacyjne i
kontaktowe), jedynie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez naszą firmę w postaci utrzymania z Państwem relacji
biznesowych.

Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych
osobowych przed przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

8. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych.
Podanie przez Państwa danych jest konieczne, celem realizowania umów oraz wykonywania obowiązków przewidzianych w przepisach

prawa. W przypadku nie podania danych, niemożliwa byłaby realizacja umów oraz wykonywanie obowiązków przewidzianych w przepisach prawa.

Z poważaniem:

Jerzy Sukiennik - właściciel.


