KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
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Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Pan Piotr Skawiński prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Rusznikarski Obrót Bronią i Amunicją Piotr Skawiński,
z siedzibą w: Dziemianach, adres: Partyzantów 5a, 83-425 Dziemiany, numer telefonu: (58) 688-03-81,
adres e-mail: dziemiany@skawinski.pl
Przedstawicielami Administratora Danych Osobowych są upoważnieni pracownicy firmy Zakład
Rusznikarski Obrót Bronią i Amunicją Piotr Skawiński.
Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach świadczenia na państwa rzecz usług
handlowych, serwisowych i po-serwisowych.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 uodo.
Podane przez Pana/Panią/Państwo dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikających
z przepisów nas obowiązujących, czas trwania umów i zobowiązań, do momentu ich rozliczenia
i zakończenia, na czasokres przechowywania będzie wpływał także czynnik gwarantujący zapewnienie
gwarancyjnego i pogwarancyjnego serwisu.
W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której
dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą
Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.
Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych
narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania może być
utrudnione wykonanie na Państwa rzecz wybranych świadczeń.
Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania lub ochrony Państwa danych osobowych w naszej
firmie prosimy kontaktować się pod adresem e-mail dziemiany@skawinski.pl

