Drodzy Państwo
od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje 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) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, str. 1)
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest : Szymax Szymon Lindner, 44-240 Żory ul. Augustyna Weltzla 14/2
NIP 642-302-66-07 Regon 243558188, Kontakt: Tel: 793 596 575, e-mail: info@szymax.pl
2. Inspektor ochrony danych
Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy o kontakt z
Administratorem.
3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.
dane osobowe są przetwarzane w celu:

realizacji umowy której jest Pani/Pan stroną,

powiadamiania o terminach lub zmianach

przesyłania informacji na temat aktualności
Państwa dane nie będą udostępniane, będą wykorzystywane jedynie na potrzeby Szymax Szymon Lindner. Odbiorcą
Państwa danych osobowych są nasi pracownicy oraz współpracownicy. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie.
Państwa dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie na podstawie Państwa zgody. W dowolnym momencie możecie
Państwo zgodę wycofać.
Podane prze Panią/Pana dane są niezbędne do realizacji umowy.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.
4. Okres przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych
Państwa dane będą przechowywane oraz przetwarzane do czasu upływu terminów realizacji i rozliczenia ww. umowy
(w tym przedawniania roszczeń wynikających z umowy).
5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
6. Prawo wycofania zgody
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym macie Państwo prawo wycofania
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody uniemożliwi
jednakże dalszą realizację umowy.
7. Skarga do organu nadzorczego
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prosimy o wpisanie daty oraz czytelny podpis ______________________________________________________

Szymax Szymon Lindner

