Polityka przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję
Panią/Pana, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma FIBRAKOM Jacek Iskierka z siedzibą w
Kozach (43-340 Kozy) przy ul. Wierzbowej 10, e-mail: fibrakom@onet.pl, zwany dalej
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

–

–
–
–

–
–

Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu :
realizacji umów sprzedaży produktów i usług w tym udostępnianie ich partnerom i
podmiotom związanym umowami na rzecz firmy FIBRAKOM Jacek Iskierka oraz
prowadzenia korespondencji. \
w celu tworzenia ofert produktów i usług pod kątem Pani/Pana potrzeb
przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
uniemożliwi realizację umowy
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zawartych
umów oraz wynikających z nich roszczeń. Następnie dane mogą być przechowywane w
celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO)
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