Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu
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/Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/
Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ﬁrma
KOPI Dominik Pawlak z siedzibą w Jastarni przy ul. Ks. Sychty 43 dalej zwany KOPI
Dominik Pawlak.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
Imienia i nazwiska,
Adresu e-maila,
Nr telefonu kontaktowego
zostały pozyskane od Pani/Pana w celu przedstawienia oferty , której przedmiotem
są wyroby cukiernicze.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
sporządzenie i wysłanie oferty spersonalizowanej,
Firmy świadczące dla „KOPI” usługi informatyczne oraz obsługę systemów internetowych,
Firmy świadczące dla „KOPI” usługi obsługi prawnej,
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres współpracy z „
KOPI” a także do czasu upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń cywilnych i
publicznoprawnych związanych z celami o których mowa w ust.3 powyżej.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
Dostępu do swoich danych osobowych,
Żądania poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych,
Do przenoszenia danych,
W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jednocześnie cofnięcie zgody może oznaczać zakończenie współpracy dotyczącej nabywania towarów.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych odbyło się z naruszeniem przepisów.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
Dobrowolne w zakresie celu o którym mowa w pkt. 2
Wymogiem ustawowym w zakresie celu o którym mowa w pkt. 3 lit. a, b, - Jest
Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją nie podania danych będzie
niemożliwość współpracy z „KOPI”( z uwagi na niemożliwość rozliczenia transakcji).

