
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od dnia 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) 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. 
Niniejszym, przekazujemy informację, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane od dnia 25 maja 2018 roku. 

Informuję, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Z.P.M. „SIWEK” Izabela Siwek  z siedzibą w  Rychwałdzie przy

ul. Beskidzkiej 1.

2.  Administrator danych osobowych przetwarza dane wskazane w zamówieniu/umowie, tj.: imię i nazwisko/nazwa 
firmy, adres korespondencyjny, numer NIP lub PESEL oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail. 

3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny. 

4. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe w celu: 
• realizacji usług objętych umową/zamówieniem, w tym ewentualnym dochodzeniem na jej podstawie roszczeń, 
• wystawiania faktur i przyjmowania płatności,
• wysyłania  informacji  marketingowych  oraz  informacji  handlowych od Administratora  danych osobowych i  osób

współpracujących z Administratorem danych osobowych, 
• kontaktu telefonicznego na podany nr telefonu w celu realizacji zamówień, 
• obsługi reklamacji, 
• realizacji zamówień i sprzedaży. 

5. Dostęp do  Państwa  danych  osobowych  będą miały osoby współpracujące z Administratorem danych osobowych,
którym administrator  powierzy wykonanie  na  rzecz  Państwa usług,  objętych  umową i  na potrzeby realizacji  tej
umowy oraz  jej  zawarcia  lub modyfikacji,  w tym przede wszystkim osoby zawierające  umowę,  przygotowujące
ofertę, realizujące zamówienie, obsługi i reklamacji z wykorzystaniem której świadczone są usługi. 

6. Dane przechowywane są przez okres świadczenia usługi /umowy, okres wynikający z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa. 

7. Administrator  danych osobowych zapewnia,  że  stosuje  odpowiednie  warunki  techniczne  i  organizacyjne  służące
zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone
zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych. 

8. Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania udostęniane innym podmiotom, tj:
• w celach skarbowo podatkowych podmiotom ustawowo upoważnionym. 
• podmiotom  świadczacym  usługi  na  rzecz  Z.P.M.  „SIWEK”,  audytorom,  doradcom,  na  podstawie  umów

o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 
• innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa. 

9. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych uprawnione są do domagania
się od ADO dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia
zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Przetwarzanie  pozyskanych  od  Państwa  danych  przez  Z.P.M.  „SIWEK” jest  niezbędne  do  realizacji  zamówień
i usług, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

11. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, usunięcia po upływie wskazanych okresów oraz
prawo żądania ich sprostowania. 

12. Do  kontaktu  z  Administratorem  danych  osobowych w  Z.P.M.  „SIWEK” służy  następujący  adres  email:
biuro  @  siwek.ig  .pl.

13. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu d/s ochrony danych osobowych.
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