
Szanowni Państwo,
 
zgodnie z art. 13 ust.1 oraz ust 2, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz ustawy  z dnia 10.05.2018 o ochronie danych
osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych;  dalej  jako:
„RODO”):

1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  FS  OPAKOWANIA  MICHALINA
LEWANDOWSKA , UL.WOJSKA POLSKIEGO 48A, 14-200 IŁAWA, NIP 7441669121. Kontakt z
administratorem  danych  osobowych  jest  możliwy  za  pośrednictwem   telefonu:  600247525,  poczty
elektronicznej: fsopakowania-biuro@wp.pl oraz listownie na adres:  ul. Wojska Polskiego 48A, 14-200
Iława  

2. Państwa  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  świadczenia  usług  przez  FS  OPAKOWANIA
Michalina Lewandowska   i w przypadku zawarciu umowy podstawą prawną jest art.  6 ust.  1 lit.  b
RODO.  W  przypadku  wyrażenia  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  odniesieniu  do
prowadzenia działań o charakterze marketingowym, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy  FS OPAKOWANIA Michalina Lewandowska.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres upływu ewentualnych roszczeń – w przypadku
zawarcia  z  Państwem  umowy  i  świadczenia  na  rzecz  Państwa  usług.  W  odniesieniu  do  działań
marketingowych,  Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  i  przechowywane  do  czasu  wycofania
zgody.

5. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia
danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania;

6. Posiadają  Państwo  prawo  do  przenoszenia  danych  oraz  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania Państwa danych;

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem podjęcia współpracy i możliwości świadczenia na
rzecz Państwa naszych usług. Ponadto, dane przez Państwa przekazywane będą się wiązały z realizacją
przez  administratora  danych  osobowych  obowiązków  nałożonych  na  niego  przez  przepisy  prawa
powszechnie  obowiązującego.  Są  Państwo  zobowiązani  do  podania  swoich  danych  osobowych,  a
konsekwencją  ich  niepodania  będzie  niemożliwość  zawarcia  umowy.  W odniesieniu  do  marketingu
bezpośredniego, w przypadku nie udzielenia zgody, FS OPAKOWANIA Michalina Lewandowska  nie
będzie mogła kierować do Państwa swoich informacji handlowych o charakterze marketingowym.

9. Przetwarzane  przez  nas  Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar
Gospodarczy, do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


