Szanowni Państwo,
w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
tj. wejściem w życie Rozporządzenia 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 (RODO/GDPR) informujemy, że Państwa dane osobowe są
przetwarzane przez SPAWBUD Paweł Łoba, zlokalizowanej w Opolu, ul. Borowa
19, 45-920 Opole.
Państwa dane są przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym
interesem firmy, jakim jest zapewnienie umów, marketing produktów i usług
własnych. Dane zostały pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów
biznesowych, a ich podanie miało charakter dobrowolny. Jeżeli jednak nie
życzycie sobie Państwo otrzymywać od nas informacji handlowych oraz ofert,
możecie w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw poprzez wysłanie odpowiedzi
na tego maila o treści: Wyrażam sprzeciw na przetwarzanie moich danych w
celach marketingowych.
Jeśli jednak zdecydujecie się Państwo na pozostawienie swoich danych w
naszej bazie adresowej gwarantujemy pełną transparentność realizowanych
procesów przetwarzania danych i spełnienie wszystkich praw, o których mowa w
RODO/GDPR (prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia
ich
przetwarzania,
prawo
do
ich
przenoszenia,
niepodlegania
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu). Przysługuje
Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Jeśli jesteście Państwo naszym Klientem podane dane są przetwarzane
także w celu realizacji zawartej umowy oraz jej rozliczenia. Dziękujemy, że
jesteście z nami i liczymy na dalszą owocną współpracę!
Jednocześnie informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być
podmioty świadczące usługi w zakresie zarządzania systemami IT, księgowości,
marketingu i windykacji, a także organy publiczne (dane przekazywane na mocy
przepisów prawa).
Posiadane dane zostały przekazane nam dobrowolnie podczas
wcześniejszych kontaktów: osobistych - spotkań handlowych, telefonicznych,
drogą elektroniczną poprzez pocztę e-mail, formularze kontaktowe, itp.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- kontynuacji współpracy
- przesyłania informacji handlowej w formie marketingu
pośredniego/bezpośredniego
- odpowiedzi na pytania,
- obsługi procesu reklamacji,
- w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień, zobowiązań i
należności,
- dla realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania
dokumentacji.
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Jakie dane przetwarzamy i na jakiej podstawie?
Przetwarzamy ogólne i szczegółowe dane osobowe. Dane osobowe to
wszelkie informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę,
której dane dotyczą. Najczęściej przetwarzamy ogólne dane takie jak:
- imię i nazwisko;
- inne dane identyfikacyjne: płeć, nr PESEL, data urodzenia, adres
korespondencyjny, zamieszkania oraz zameldowania, e-mail, telefon
kontaktowy;
-dane finansowe – nr rachunku klienta, na który wysyłana jest należność za
wykonaną umowę lub zlecenie, z tytułu umowy o pracę świadczoną dla naszej
firmy;
- wykształcenie;
- zawód –
- nr identyfikacji podatkowej (NIP);
- w przypadku przedsiębiorców nr REGON
- seria i nr dowodu osobistego, data wydania dowodu osobistego lub paszportu,
data ważności dokumentów;
- inne dane potrzebne do tego, byśmy mogli świadczyć usługi dla podmiotów
trzecich (przepustki, pozwolenia, polecenia, zgody itp.).
Skąd mamy dane, które przetwarzamy?
Przetwarzamy dane osoby, firmy, instytucji na podstawie wcześniejszych,
umów, zapytań, zleceń, kontaktu przez formularze chwili złożenia zapytania lub
prośby o ofertę, a w przypadku danych osobowych osoby fizycznej na podstawie
procesu rekrutacji do pracy, kontaktu z nami w celu uzyskania informacji i/lub
wyceny usługi itp.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości współpracy w w/w zakresach.
Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych są przepisy
art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, ROZPORZĄDZENIA 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, a w
pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.
Kontakt do administratora danych osobowych: biuro@spawbud.opole.pl
zawierając w temacie maila ,,Dane osobowe – przetwarzanie”. Jest to konieczne
w celu ustawienia filtrów spamowych tak, aby informacja dotarła do adresata
treści a nie do kosza.

Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami!
Pozdrawiam
Paweł Łoba - właściciel
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