INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o.
z siedzibą w Nekli przy ul. Wrzesińskiej 29, 62-330 Nekla.

2.

Twoje dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane na podstawie Twojej
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.

Twoje dane osobowe, zawarte w formularzu kontaktowym, będą przetwarzane:
a) w celu zapewnienia komunikacji między nami,
b) w celach marketingowych (w tym wysyłaniem newsletter, zaproszeń na targi, życzeń
świątecznych, informacji o promocjach, ofert reklamowych, innych informacji handlowych, itp.).

4.

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być nasi podwykonawcy – dostawcy usług
informatycznych, doręczycie przesyłek.

5.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez maksymalny okres jednego roku od ostatniego kontaktu
między nami, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę.

6.

Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne, jeżeli chcesz
nawiązać z nami kontakt lub otrzymywać od nas materiały marketingowe. Jeśli nie podasz danych
określonych w formularzu kontaktowym nie będziemy mogli realizować Twoich zapytań ani
przesyłać Tobie naszych materiałów marketingowych.

7.

W każdej chwili możesz cofnąć zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. W celu wycofania zgody
należy wysłać na wskazany powyżej adres pocztowy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail
rodo@karlik.pl oświadczenie o następującej treści:
Oświadczam, że cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Karlik Elektrotechnik Sp.
z o.o. z siedzibą w Nekli przy ul. Wrzesińskiej 29, 62-330 Nekla wyrażoną w celu:
a) w celu zapewnienia komunikacji między nami*
b) w celach marketingowych*
* niepotrzebne skreślić

8.

W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych osobowych.

9.

Masz prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli zauważysz, że Twoje dane są
nieprawidłowe lub niekompletne.

10. Masz też prawo żądać usunięcia danych, jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy
przetwarzali Twoje dane.
11. Masz prawo również do żądania ograniczenia przetwarzania danych, (i) gdy Twoim zdaniem mamy
nieprawidłowe dane na Twój temat, na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość; (ii) gdy
Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał (chciała), aby zostały
usunięte; (iii) gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
12. Masz też prawo do przeniesienia swoich danych, czyli otrzymać od nas w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie
dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zalecić nam przesłanie
tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

13. W celu realizacji swoich praw możesz się z nami kontaktować na wskazany powyżej adres pocztowy
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail rodo@karlik.pl
14. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu
nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Twoje Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

