INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy ,iż od dnia 25 maja 2018 r.
będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych przez Firmę Decor Styl z siedzibą w Białogardzie przy ul.
Zwycięstwa 5a.
Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r.
aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych przez DECOR STYL.

1. Administratorem danych osobowych jest:
Decor Styl Agnieszka Lis z siedzibą w Białogardzie przy ul. Zwycięstwa 5a, posiadający
NIP:672-170-38-87, REGON : 321278965.
W sprawie jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw i pytań w sprawie przetwarzania danych
osobowych skontaktuj się z Administratorem:
Adres e-mail: biuro@decorstyl.biz
Adres poczty: ul. Zwycięstwa 5a,78-200 Białogard
Telefon: 793-005-005.
2. Zakres przetwarzanych danych:
Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych:
•
dane do wystawienia faktury(nazwa ,NIP,REGON, adres siedziby);
• dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu klienta
, ulica , nr domu, kod pocztowy ,jej nr telefonu i e-mail )
•
dane finansowe: numer rachunku bankowego,nazwa banku
• dane organiacyjne:(np.stanowisko/fukcja, przełożony)
• dane podstawowe z umów i faktur (data zawarcia, nr umowy /faktury, przedmiot umowy, czas
trwania , wartość lub cena , warunki realizacji usługi)
• dane dotyczące realizacji transportów i przesyłek
3. Cel przetwarzania danych:
•

Czynności związane z realizacją i dostarczaniem złożonego zamówienia na oferowane
produkty i usługi,
• Przekazywanie informacji w sprawie zamówienia oraz składania reklamacji,
• Dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń windykacja należności, postępowania sądowe,
• Działania posprzedażowe polegające na archiwizacji dokumentów,
• Analiza i badanie satysfakcji klienta,
• Otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych .
Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i
rachunkowych.

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
93/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119).
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona w chwili złożenia
oferty, zamówienia czy wysłania zapytania na adres mailowy Administratora, a także bezpośredni
kontakt z nami. Wyrażenie w/w zgód jest dobrowolne. W przypadku braku zgody niemożliwa jest
współpraca z naszą firmą. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
Macie Państwo prawo do:
• Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• Wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
• Przenoszenia danych,
• Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• Wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25.05.2018
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
5. Okres przechowywania:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okre wymagany przez przepisy prawa nie dłużej
niż jest to konieczne , licząc od dnia obowiązku przechowywania wynikającego z Art. 5 Ust. 1, lit. e,
Rozporządzenia oraz wynikające z ustawy o Rachunkowości. Przechowywanie danych osobowych
może również trwać do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, żądania ich
usunięcia oraz zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych. W bazie Administratora
pozostaną tylko te informacje o dokonanych transakcjach, które będą potrzebne w przypadku
wystąpienia roszczeń z Państwa strony.
6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych firmom, z którymi współpracuje.
Dane te będą wykorzystywane w zakresie niezbędnym do realizacji umów i działań handlowych (biuro
rachunkowe, biuro BHP,transport, logistyka, towarzystwa ubezpieczeń, agencje reklamowe oraz firmy
informatyczne, organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów
prawa)

