Obowi¹zek informacyjny
W trosce o bezpieczeñstwo Pañstwa danych osobowych, w wykonaniu zobowi¹zania wynikaj¹cego
z treœci art. 13 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako
Rozporz¹dzenie RODO), informujemy, ¿e:
Administrator danych osobowych
Administratorem Pañstwa danych osobowych jest Metalfer Polonia sp. z o.o. z siedzib¹ w Bielsku-Bia³ej
(43-300 Bielsko-Bia³a) przy ul. Konwojowej 65, zarejestrowana w rejestrze przedsiêbiorców prowadzonym przez S¹d Rejonowy w Bielsku-Bia³ej Wydzia³ VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000125225,
posiadaj¹c¹ NIP: 5471961032 oraz nr REGON: 072804219, dalej jako „Administrator”.
Przedstawicielem Administratora jest Bart³omiej Jaworski.
Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora jest mo¿liwe poprzez
kontakt e-mail z przedstawicielem Administratora pod adresem: info@kolsatpol.com b¹dŸ poczt¹
tradycyjn¹ pisz¹c na adres podany powy¿ej.
Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy, w tym do: kontaktowania siê z Kontrahentem w celu prawid³owego
wykonania us³ugi, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporz¹dzenia RODO;
b) rozpatrywania skarg i reklamacji w razie ich zg³oszenia oraz archiwizowania dokumentacji,
a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporz¹dzenia RODO;
c) dochodzenia roszczeñ wobec zawarcia umowy z Klientem, m.in. w celu windykacji roszczeñ,
wszczêcia i prowadzenia postêpowania s¹dowego oraz ewentualnie egzekucyjnego, a to na podstawie
art. 6 ust.1 lit. f Rozporz¹dzenia RODO;
d) prowadzenia statystyk, dzia³añ marketingowych promuj¹cych dzia³alnoœæ Administratora
z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej jak równie¿ bez jej wykorzystania, a to na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f Rozporz¹dzenia RODO;
e) obs³ugi zg³oszeñ wysy³anych z formularza kontaktowego w celu udzielenia odpowiedzi, a tak¿e
przechowywania niektórych wniosków i udzielonych odpowiedzi w celu zapewnienia rozliczalnoœci,
a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporz¹dzenia RODO;
Odbiorcy danych osobowych:
Administrator mo¿e przekazywaæ dane upowa¿nionym podmiotom przetwarzaj¹cym dane w imieniu
Administratora, m.in. pracownikom Spó³ki w celu wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych, podmiotom
wspieraj¹cym Administratora w prowadzonej przez niego dzia³alnoœci, dostawcom us³ug pocztowych,
kurierskich, kancelariom prawnym.
Okres przechowywania danych osobowych
Administrator jest zobowi¹zany do przechowywania danych osobowych przez okres wskazany
przepisami prawa b¹dŸ gdy jest to konieczne do prawid³owego funkcjonowania Administratora.
Przekazywanie danych osobowych do pañstwa trzeciego/organizacji miêdzynarodowej
Dane osobowe nie bêd¹ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmuj¹cy Uniê
Europejsk¹, Norwegiê, Lichtenstein i Islandiê.
Prawa osób, której dane dotycz¹
Ka¿da osoba, której dane dotycz¹, ma prawo do: dostêpu do swoich danych osobowych, w tym prawo
do uzyskania informacji o przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych oraz uzyskiwania kopii
tych danych; sprostowania danych osobowych, je¿eli dane przetwarzane przez Administratora s¹ niekompletne b¹dŸ nieprawid³owe; usuniêcia danych przez Administratora; ograniczenia przetwarzania
danych osobowych; przenoszenia danych osobowych do innego Administratora; cofniêcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wp³ywu na legalnoœæ przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyra¿onej zgody; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawa te mog¹ jednak ulec ograniczeniu z uwagi na uzasadniony interes Administratora danych osobowych.
Ponadto, ka¿dej osobie, której dane dotycz¹ przys³uguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, czyli Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
Pañstwa dane osobowe nie bêd¹ podlega³y zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji,
w tym profilowaniu i w ten sposób nie bêd¹ wywo³ywa³y skutków prawnych.

