Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z prowadzeniem korespondencji e-mail.
Jeżeli Państwa e-mail do Firmy Usługowo-Handlowej „BRALBUD” s.c. Import-Export Z.Michalski & D.Schudy
zawiera dane osobowe, albo takie dane zostaną podane w kolejnej korespondencji, prosimy o zapoznanie się
z następującymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych.
W przypadku podania danych osobowych ich administratorem jest Z.Michalski oraz D.Schudy- wspólnicy prowadzący

wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa
„BRALBUD” s.c. Import-Export Z.Michalski & D.Schudy
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13 , 63-600 Kępno
b) za pomocą adresu e-mail: darek@bralbud.pl
c) telefonicznie: 62 583 06 03

W związku z faktem, iż nie jesteśmy zobowiązani do powoływania inspektora ochrony danych, we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem
danych prosimy o kontakt z administratorem.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu: odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję, w tym
odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji, która wiąże się
z przetwarzaniem danych osobowych.

Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w zależności od przedmiotu korespondencji może stanowi
art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie rzetelnej informacji dla osób
kontaktujących się z nami.
Pani/Pana dane przetwarzane będą do czasu ustania celu dla którego zostały zgromadzone, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy
od daty zakończenia korespondencji.
Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania
usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności ( firma hostingująca)

Przysługuje Pani/Panu:
• prawo dostępu do swoich danych- czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pana/Pani
danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
• prawo do sprostowania swoich danych czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy
zmianie lub zdezaktualizowały się
• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

•
•

prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,
w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego
interesu. W tym celu musi Pani/Pan podać nam powód (szczególną sytuację), przez który musimy zaprzestać
przetwarzania danych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, jeśli nie wykażemy,
że nasze podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów rozporządzenia
ogólnego danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.;

