Od 25 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych.
W związku z tym przekazuję niezbędne informacje w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie mają
Państwo związane z tym prawa.
Administratorem czyli podmiotem odpowiedzialnym za wykorzystanie danych w zgodzie z obowiązującymi przepisami
jest firma Jawar Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Sońskiej 89, z zakładem produkcyjnym Zygmuntowo 1C.
Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu realizacji transakcji sprzedażowych, obsługi ewentualnych reklamacji
oraz w celach marketingowych jak również podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych jaki i wymaganych prawem.
Do wykonywania tych czynności potrzebujemy Państwa danych imienia, nazwiska, adresu, adresu email, numeru
telefonu oraz informacji o firmie (np.dane rejestrowe).
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej
cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.
Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i
ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od spółki na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również
uprawnia do kontaktów telefonicznych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym
momencie.
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie:
1.
udzielona zgoda
2.
niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
3.
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
4.
niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.
Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1.
przepisy prawa, które mogą obligować spółkę do przetwarzania danych przez określny czas (np. ustawa o
rachunkowości),
2.
okres przez jaki są świadczone usługi
3.
okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
4.
okres na jaki została udzielona zgoda
Gwarantuję spełnienie wszystkich Państwa praw wynikajacych z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. prawo
dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, jak również wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych osobowych.
Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1.
procesorom w związku ze zleconymi przez spółkę działaniami realizowanymi w imieniu spółek (dostawa)
2.
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
W związku z tym mailem proszę nie wysłać do mnie żadnych danych osobowych. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na
przetwarzanie danych proszę o przesłanie mi takiej informacji.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na
adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę handel@jawar.com.pl.
Dziękując za dotychczasową współpracę pozdrawiam
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