KLAUZULA INFORMACYJNA
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
SKALMAR PRZEWOZY OSOBOWE
Mariusz Skowyrski
ul. Strzelców Bytomskich 9/82
41-902 Bytom
Szanowni Państwo
Wykonując obowiązek wynikający z art 13 Rozporządzania 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), jako administrator danych osobowych uprzejmie informuję:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SKALMAR PRZEWOZY OSOBOWE Mariusz
Skowyrski, ul. Strzelców Bytomskich 9/82, 41-902 Bytom.
2. Z administratorem można się skontaktować osobiście w siedzibie Firmy w Bytomiu, przy ul. Strzelców
Bytomskich 9/82, telefonicznie: 512 354 143, e-mail: biuro@skalmar.eu
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: zawarcie i realizacja umów;
realizacja Państwa żądania, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych
osobowych.
4. Administrator przetwarza informacje zawierające Państwa dane osobowe obejmujące: dane
identyfikujące oraz dane kontaktowe w zakresie koniecznym do realizacji żądania lub umowy.
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: zbieranie, utrwalanie, kopiowanie,
drukowanie, przechowywanie, przeglądanie, archiwizowanie, przekazywanie na zewnątrz, usuwanie,
innym, niezbędnym do realizacji zadania.
6. Okres, przez który Państwa dane będą przechowywane jest adekwatny do celu, dla którego Państwa
dane zostały pozyskane. Dane będą przechowywane w oparciu o kryteria wynikające z przepisów
prawa z uwzględnieniem okresu niezbędnego dla ochrony interesów administratora, a także
z uwzględnieniem okresu, na który została udzielona zgoda.
7. Dane osobowe klientów są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 rozporządzenia przywołanego we
wstępie.
8. Podanie danych osobowych identyfikacyjnych i kontaktowych jest warunkiem koniecznym zawarcia
i realizacji umowy oraz realizacji zamówienia.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób
przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna za uzasadnione, że dane osobowe są
przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016r (2016/679).

Bytom, dnia 25 maja 2018r.

Pieczęć i podpis Administratora

