Szanowni Państwo
W dniu 25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy o ochronie danych
osobowych osób fizycznych, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych
Osobowych (RODO). W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą
informacją.

I. Kto jest administratorem danych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Części TIR Chlebek Spółka
Jawna, 43-518 Ligota, ul. Miliardowicka 73, NIP: 652-16-30-735.

II. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy, w tym do
umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z
platformy B2B, w tym dokonywania transakcji i płatności, obsługi zgłoszeń i zapytań,
przyjmowania i realizowania zamówień oraz wsparcia handlowego. Dodatkowo
będziemy przetwarzać Pana/Pani dane zgodnie z przepisami prawa dla celów
podatkowych i rachunkowych.

III. Skąd mamy dane osobowe?
Pana/Pani dane uzyskaliśmy od Państwa w ramach prowadzonej współpracy, np.
podczas składania pierwszego zamówienia lub zakładania na Państwa życzenie konta
w systemie B2B.

IV. Jakie kategorie danych przetwarzamy?
Przetwarzamy wyłącznie Państwa podstawowe dane identyfikacyjne związane z
prowadzoną przez nas współpracą biznesową: imię i nazwisko, numery telefonów
kontaktowych, adres i miejsce pracy, adres e-mail oraz adres dostawy zamówień.

V. Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?
Dane osobowe mogą być udostępnione innym firmom przetwarzającym dane
osobowe na potrzeby naszej firmy, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania
systemu informatycznego, kancelaria księgowo lub firmy kurierskie. Dane nie będą
przekazywane do państw trzecich np. USA oraz innych firm bez Pani/Pana zgody.

VI. Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes
realizowany przez administratora danych aż do ustania umowy wiążącej lub do
momentu wynikającego z przepisów prawnych. Jeżeli nie wymagają tego przepisy
prawa może Pani/Pan ubiegać się o usunięcie danych.

VII. Jakie posiada Pani/Pan uprawnienia odnośnie swoich danych
osobowych?
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi wysyłki towaru.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez
Panią/Pana udzielonej zgody. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych,
ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W każdej chwili Pan/Pani ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych poprzez adres e-mail rodo@chlebek.pl lub pisemnie na adres naszej
siedziby.

