INFORMACJE: Przetwarzanie danych osobowych w OPTI-PRO MAREK HARTMAN
1.
2.

3.

Administrator danych : OPTI-PRO MAREK HARTMAN z siedzibą 05-085 Kampinos, Kampinos A 24A
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych:
W celu uzyskania wszelkich informacji należy kontaktować się e-mail: zlecenia.hartmandesign@wp.pl
lub listownie na adres administratora danych
Cele uzyskania danych osobowych i podstawy prawne do ich przetwarzania:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania zawartej umowy sprzedaży
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzamy dane osobowe w celu rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi,
gwarancji, błędnej realizacji umowy, przyjmowania zwrotów towarów i usług
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzamy dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń lub innych postepowań
administracyjnych
- art.6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzamy dane osobowe w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej zawartych
umów
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzamy dane osobowe w celu odpowiadania na zapytania klientów odnośnie
oferty sprzedażowej produktów, realizacji umów i ich warunków
4.

5.

6.

Odbiorcy danych osobowych: Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom współpracującym z
nami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu realizacji zawartej umowy / np.
operatorzy pocztowi, kurierzy, bank, dostawcy oprogramowania / lub organom państwowym na
podstawie przepisów prawa
Czas przechowywania danych osobowych: Państwa dane przechowywane są przez okres wymagany
przepisami prawa podatkowego art. 86 Ordynacji podatkowej, do czasu upływu okresu przedawnienia
zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Po tym okresie dane
zostają trwale usunięte z naszego archiwum. Korespondencja email jeżeli wystąpiła przechowywana
jest maksymalnie przez 1 rok
Uprawnienia klienta w zakresie przetwarzania danych osobowych: Klient ma prawo dostępu do
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu do przetwarzania, przenoszenia danych. Klient ma prawo do kontroli
przetwarzania jego danych osobowych – wniesienie pisemnego, umotywowanego żądania
zaprzestania przetwarzania swoich danych przez administratora lub prawo do ich usunięcia.
Przetwarzanie danych osobowych kupującego dokonywane jest wyłącznie przez administratora dla
potrzeb realizacji zawartej umowy i celu wystawienia faktury lub prowadzenia sprawozdawczości
finansowej. Kupujący / klient / przystępując do umowy z OPTI -PRO MAREK HARTMAN –
Administratora danych – oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora. Klient oświadcza także, że przyjmuje do wiadomości, iż przetwarzanie dotyczących go
danych osobowych jest konieczne do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy oraz jej
realizacji – umowa zawierana jest z OPTI-PRO MAREK HARTMAN, 05-085 KAMPINOS,KAMPINOS A 24A

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych osobowych wprowadził szereg
zabezpieczeń w celu ochrony dostępu do danych osobowych.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Państwu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzania danych osobowych.

