Polityka prywatności
Szanowni Państwo!
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować:
[INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH]
I. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
MAGRO MK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
z siedzibą w Pszczynie, ul. Polne Domy 22a
Może Pani/Pan skontaktować się z nami między innymi:
a) pod numerem telefonu: (+48 32) 211-47-78
b) pod adresem e-mail: grolik@magro.info.pl
[CELE, DLA KTÓRYCH BĘDZIEMY PRZETWARZALI DANE]
II. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach:
a) wystawienie faktury VAT,
b) realizacja umowy zawartej z MAGRO MK,
c) kontakt związany z realizacją umowy zawieranej z MAGRO MK,
d) marketingowych (formułowanie ofert, informowanie o promocjach).
[PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH]
III. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
a) na cele wystawienia faktury VAT - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
b) na cele realizacji umowy zawartej z MAGRO MK – niezbędność przetwarzania do wykonania
umowy, której jest Pani/Pan stroną,
c) na cele kontaktu związanego z realizacją umowy i marketingowe - zgoda na ich przetwarzanie,
którą Pani/Pan wyraził.
[CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZALI DANE]
IV. Pani/Pana dane będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak
również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych.
[PRAWA, KTÓRE PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ]
V. Ma Pani/Pan prawo do :
a) żądania dostępu do danych – ma Pani/Pan prawo zwrócić się do Administratora Danych Osobowych, który udzieli Pani/Panu wszelkich informacji o Pani/Pana danych,
b) żądania sprostowania danych – gdy Pani/Pana dane są już nieaktualne czy nieprawdziwe, po
Pani/Pana żądaniu dokonamy ich sprostowania
c) żądania usunięcia danych – ma Pani/Pan prawo zażądać usunięcia Pani/Pana danych z naszych
baz,
d) żądania ograniczenia zakresu przetwarzania – ma Pani/Pan przykładowo prawo żądania od nas
usunięcia części danych, żądania ograniczenia korzystania z nich tylko do niektórych celów, czy
żądania ograniczenia czasu, przez który dane będą przez nas przechowywane,

e) wycofania zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w dowolnym momencie – w takim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych,
g) przeniesienia danych – ma Pani/Pan prawo zażądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uzna Pani/Pan, że sposób w jaki przetwarzamy
dane jest nieprawidłowy, może Pani/Pan złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
[DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH]
VI. Dane osobowe podaje nam Pani/Pan dobrowolnie. Jeśli odmówi Pani/Pan ich podania nie spotkają Panią/Pana żadne negatywne konsekwencje.
[ODBIORCY DANYCH]
VII. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom prowadzącym obsługę oprogramowania
oraz podmiotom prowadzącym obsługę księgowo- prawną.

