
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

wypełniając obowiązki związane z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych*)  informujemy co następuje :

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urban-Metal Sp. z o.o. z siedzibą w Rachowicach (44-156) , 
ul. Wiejska 41 zwana w dalszej treści dokumentu "Administratorem" .
Adres do korespondencji:  44-156 Rachowice ul. Wiejska 41. , Tel. 32/238-43-50, e-mail: info@urban-metal.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności w celu:
1) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy,  której stroną
    jest osoba, której dane dotyczą,
2) podjęcia działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy na żądanie podmiotów gospodarczych, w imieniu których  
    występuje osoba której dane dotyczą,
3) podjęcia działań marketingowych, reklamowych i informacyjnych.
4) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora
    przechowywane będą przez  okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

1.1)  posprzedażowej obsługi klientów (np. reklamacje , serwis, pomoc techniczna)
1.2)  w celu  zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Urban-Metal  Sp. z o.o.

2) dane osobowe przetwarzane w celu  wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów
    podatkowych lub rachunkowych),  w szczególności zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o  podatku dochodowym oraz
    ustawą o podatku VAT przechowywane będą przez okres wynikający z odpowiednich przepisów w/w aktów prawnych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza
    dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz
    przesłania ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec
    przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego
    Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu
    na miejsce domniemanego naruszenia RODO
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
9) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji
    opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem  - adres poczty elektronicznej :
ADO@urban-metal.pl lub listownie pisząc na adres siedziby firmy: 44-156 Rachowice ul. Wiejska 41
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Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Urban-Metal Sp. z o.o.) :
przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, spedytorzy, biura informacji gospodarczej,
firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów 
informatycznych i serwisów internetowych), podmioty świadczące usługi w zakresie prawnym oraz BHP.

W przypadku, gdy poweźmie Pani/Pan informacje o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez 
Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

*Rozporządzenie 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).
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