EL TORO Bobrowski Blatkiewicz Spółka Jawna

Klauzula informacyjna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nakłada na podmioty przetwarzające dane
osobowe między innymi rozszerzony obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane.
Wypełniając ten obowiązek informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma EL TORO Bobrowski Blatkiewicz Spółka Jawna
z siedzibą pod adresem ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard.
Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych możliwy jest poprzez adres pocztowy
EL TORO Bobrowski Blatkiewicz S.J., ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin lub adres e-mail odo@eltoro.pl.
Nasza działalność skoncentrowana jest na realizacji zamówień, składanych głównie przez instytucje
publiczne. W mniejszym stopniu nakierowana jest na inne przedsiębiorstwa, a sporadycznie dotyczy osób
fizycznych. Przez realizację zamówienia należy rozumieć kompleksowe działania, w tym przygotowanie
oferty, wykonanie dostawy, świadczenia gwarancyjne oraz wynikające z rękojmi.
Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, ze stron informacyjnych Państwa organizacji
oraz serwisów informacyjnych, którym dane te Państwo powierzyli w celu dalszej propagacji w ramach
realizacji zamówienia.
Kategorie danych przetwarzanych przez nas w celu realizacji zamówienia mogą obejmować imię,
nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, nazwę reprezentowanej instytucji
lub przedsiębiorstwa, stanowisko.
Podstawę przetwarzania Państwa danych stanowią:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
3. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora
4. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów
Podanie danych jest niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia.
Okres przechowywania Państwa danych wynika z konieczności kompleksowej realizacji zamówienia.
Przekazywanie danych do państw trzecich nie jest dokonywane, chyba że będzie to niezbędne do realizacji
zamówienia, po wcześniejszym poinformowaniu o takiej konieczności.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie nie jest dokonywane.
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EL TORO Bobrowski Blatkiewicz Spółka Jawna
Przysługuje Państwu prawo do:
─ żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych
─ żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych
─ żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych
─ żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania
─ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
─ przenoszenia Państwa danych osobowych
─ wniesienia skargi do organu nadzorczego
Administrator dokłada wszelkich starań, aby stosować środki fizyczne, techniczne i organizacyjne
ochrony przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Uwaga:
Podany adres e-mail odo@eltoro.pl służy wyłącznie do spraw związanych z ochroną danych osobowych
z wyłączeniem wszelkich działań marketingowych oraz ofert handlowych. Wykorzystywanie go do innych
celów, niż wskazane powyżej, będzie uznawane za przesyłanie spamu, co stanowi naruszenie prawa.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Art. 4, 10, 24.
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne - Art. 172.
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