Kielce, dnia 25.05.2018
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Ecoservice Małgorzata Bąk z siedzibą w Kielcach, ul. Bohaterów
Warszawy 3/61; NIP: 657-150-88-93 przetwarza następujący zakres Państwa danych
osobowych:
- Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres korespondencyjny .
Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych z naszą firmą
z dniem przeprowadzenia w/w czynności.
W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
Ecoservice Małgorzata Bąk z siedzibą w Kielcach, ul. Bohaterów Warszawy 3/61; NIP: 657-15088-93.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Ecoservice Małgorzata Bąk, 25-394 Kielce, ul. Bohaterów Warszawy 3/61 lub poczty
elektronicznej e-mail: info@dapp.pl
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osob fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie lub automatycznie.
Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji i
wystawienia faktury VAT.
Udostępnienie nam adresu mailowego wykorzystamy w celu wysłania linków do kolejnych
aktualizacji oraz aktualnych informacji handlowych.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem, a naszą firmą będą wykorzystane
wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie i udzielenia pomocy technicznej.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane
mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
Gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp.,
przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu itp.
4. Jako nasi klienci będziecie Państwo otrzymać od nas wiadomości e-mail dotyczące naszych
działań. Możemy również kontaktować się z Państwem telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne
informacje dotyczące korzystania z naszych produktów.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa w
odniesieniu do własnych danych:
-

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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Informację o zmianie danych proszę przesłać pisemnie pocztą mailową lub listem poleconym.
6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zarówno proces gromadzenia
danych, jak i bazy danych je przechowujące, zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
7. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.
Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych
Ecoservice Małgorzata Bąk
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