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ZaHad Metalozlły "TOMABO " Dueżynsq SpółkaJaulna

szanowni państwo,

W związku z wejściem w zycię RozporządzęniaParlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 201 61679 z dnta}7 kwietnia2016r. w sprawie ochlony osób fizycznych \Ą'

związk;l zpTzętwatzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46WE (ogolne rozporządzenie o

ochronie danych powszechnie określanych jako RODO).Informujemy w jaki SpOSÓb

Państwa dane będą przętwarzane po 25 maja 2018r.

1,Administratorem Państwa danych osobowych jest Zal<ład Metalowy "TOMABO"
Dereżyńscy Spółka Jawna z siedzibą w 66-400 Gorzowie Wlkp. przy
ul. Kard. St.Wyszyńskiego 135. Podanie przez Państwa danych osobowych j est

Wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji umowy lub wynikaj ącym Z

prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy.

2. Państwa dane przetwarzane będą w celu wykonania umowy lub podjęcia
dzińań poprzedzających zawarclę umowy,wypełnienia obowiązku prawnego

ctążącego na administratorze " prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przęz admini stratora lub stronę trzecią a w szcze gólno ści r eallzaaj| umów
sprzędaży, zakupów i świadczenia usług, reklamacji ,ewentualnie w celu
dochodzenta roszczęń związanyeh z zawartą ptzęz Państwa umową, rozllczęń
księgowych i podatkowych, analizy i statystyk.

3,Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzającę dane

osobowe na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty uczestniczące w
realtzacji umów aw szczególności organy państwowe , podmioty świadczące
usługi prawne , rachunkowe i windykacyjne , podmioty świadczące usługi
informatyczne i internetowe .

4.Państwa dane nię będą przekazywanę do odbiorców znajdujących się w
państwach poza Europ ej skim Ob szarem Go sp odarc zy ffi , chyba,że pt zekazanie
danych jest konieczne w celu realizacji umow.

5.Państwa dane będą przechowywanę ptzez okres nięzbędny do realtzacjt celów,
do których dane osobowe zostały zębranę lub do ktorych są plzetwarzane ,

przęz okres zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem aw szczególności
prawem podatkowym . obowiązkiem archiwizacji .

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych orazprawo
żądaniaich sprostowania . usunięcia lub ograniczęnia ich przetwarzania,
wnięsienia sprzeciwu , w zakresie w jakim podstawą przetwalzania Państwa

danych osobowych jest zgoda , mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym
momencie.
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ZaWad Metalouły "TOMABO" DereĘńsq SpółkaJauma

Jeśli uznają Pństwo , że przeftxlarzanię Pństwa danych narusza przepisy w
tym RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczęgo ,

którym w Rzeczpospolitej polskiej jest urząd ochrony Danych osobowych .

Zpowużaniem
Tomasz Derezyński
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