Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r.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 L119/1 z dnia
4.05.2016r.) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MAT INSTAL Karol Kluczewski, ul. Płocka 3, 87-100 Toruń,
informuje, że:
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Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MAT INSTAL
Karol Kluczewski, ul. Płocka 3, 87-100 Toruń, tel. 56 648 40 88, e-mail: administracja@matinstal.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotu zawartych z Państwem umów
sprzedaży towarów i usług, także sporządzania ofert handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Podanie danych jest dobrowolne,
lecz niezbędne dla celów realizacji powyższych celów.
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z Przedsiębiorstwem
Handlowo Usługowym MAT INSTAL Karol Kluczewski , które uprawnione są do pozyskania danych
osobowych w celu realizacji przedmiotu zawieranych umów sprzedaży towaru i usług oraz sporządzania
ofert handlowych (w zakresie niezbędnym do ich wykonania, np. informacje na temat sprzedaży
przekazywane do biura księgowego, informatyka, informacje przedkładane organom Państwowym
zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Państwa dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy sprzedaży towarów i usług, zaś
po jego zakończeniu, kolejno przez okres minimum dalszych 5 lat obrachunkowych (zgodnie z
wymogami administracji skarbowej). Dane przechowywane są w miejscu niedostępnym dla osób
nieupoważnionych.
Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich aktualizowania,
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania w zakresie, który nie uniemożliwi realizacji przedmiotu
umowy sprzedaży towarów i usług. Przysługuje Państwu również prawo do ich usunięcia (tzw. „bycia
zapomnianym”) po upływie okresu przechowywania dokumentów księgowych wskazanym przez organy
podatkowe, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
W przypadku uzasadnionych obaw, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., mają Państwo prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Niniejsza klauzula nie rodzi po Państwa stronie żadnych obowiązków i nie wymaga podjęcia przez
Państwa żadnej aktywności.

