Klauzula Informacyjna
SOKPOL-Koncentraty SP. z o.o. z siedzibą w ZAGŁOBA przy ul. ZAGŁOBA 25, 24-313, poczta
WILKÓW, adres e-mail: koncentraty@sokpol.pl, numer telefonu +48 81 828 34 50, wpisaną do
Krajowego Rejestru Spółek pod numerem 0000235891, prowadzonego przez SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEG NIP: 5771889362
Inspektor Ochrony Danych nadzoruje przestrzeganie zasad Ochrony Danych Osobowych
nadzoruje w Sokpol-Koncentraty Sp. z o.o. można się z nim skontaktować:
pod adresem e-mail: iod@sokpol.pl
listownie jak podany powyżej adres siedziby Spółki
1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich
usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do
przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
2. Dane będą przetwarzane w celu:
zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania
niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, dochodzenia roszczeń,
marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji i wizerunku. Dane będą
przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu
dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie
prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów
wskazanych w przepisach o archiwizacji,
B. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności
podatkowych i sprawozdawczych. Termin przechowywania tych dokumentów
przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w
szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,
C. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na
ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f Rodo, oraz przez okres niezbędny do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora.
D. odpowiedzi na zadane pytanie, które w większości będą dotyczyły przekazywania
informacji handlowej o produktach. Pytania te dotyczyć mogą rozpatrzenia
reklamacji. Wiadomości mogą być wysyłane za pomocą formularza kontaktowego,
jak i również adresu mailowego podanego na stronie internetowe.
A.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie
niemożność zawarcia umowy.
4. Stosujemy profilowanie, czyli śledzimy historię tego co czytasz na naszej stronie
żeby lepiej dostosować wyświetlaną treść informacji.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą Spółki Grupy Sokpol na podstawie
umowy powierzenia zawartej z Administratorem a także podmioty upoważnione do
odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania
umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych
obowiązków.
7. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych odbiorcom do państw
trzecich.
8. Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, jeżeli administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
A. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo
zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
B. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogą Państwo zgłosić
sprzeciw w każdym przypadku.

