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Informacja o polityce prywatności dla klientów Firmy   PROMAR A. ZARAŃSKI SP. J.

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych 
osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o Ochronie 
Danych Osobowych, zwane RODO, zostało uchwalone ze względu na konieczność wprowadzenia 
zmian, które zapewnią osobom fizycznym większą kontrolę nad tym, w jaki sposób ich dane są 
gromadzone, przechowywane, udostępniane i wykorzystywane. 

W związku z powyższym informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PROMAR A. ZARAŃSKI SP. J. w 
Rybniku, ul. Gruntowa 114, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod 
numerem 0000011175.

2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony
danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu z Panią 
Elżbietą Nowak. Dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji, z którą można kontaktować się w sprawie ochrony danych 
osobowych – adres e-mail: ela.nowak@promar-sj.com.pl, lub pisemnie pod adresem jak w 
pkt 1.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 niezbędnym do wykonania umowy, zamówienia, działań w których jesteście Państwo 

stroną art. 6 pkt 1 lit a i b RODO
 niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą
 ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego 

prawnie uzasadnionego interesu art 6 pkt 1 lit f RODO
 oferowania Państwu produktów jako realizacja naszego interesu w ramach marketingu 

bezpośredniego, w tym produktów i usług przez podmioty z nami współpracujące.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego 
przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach zawartych w pkt 3., z wyłączeniem 
sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie 
uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w 
szczególności w ramach naszego interesu oraz gdy dane niezbędne będą do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody – dotyczy danych
przetwarzanych w celu marketingowym. W przypadku danych osobowych przetwarzanych 
w celu niezbędnym do wykonania umowy, będą one przetwarzane przez okres , w którym 
mogą ujawnić się roszczenia związane z umową lub wynikające z prawa podatkowego.

6. Państwa  dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  naszym  partnerom,  z  którymi
współpracujemy łącząc produkty lub usługi.  Do danych osobowych mogą mieć również
dostęp  nasi  podwykonawcy  (podmioty  przetwarzające),  takie  jak  :  biuro  rachunkowe,
kancelaria  prawnicza,  firma  kurierska.  Państwa  dane  osobowe  nie  będą  udostępniane
krajom trzecim poza Unią Europejską.

7. Jako podmiot danych mają Państwo prawo do:
 dostępu do swoich danych oraz do otrzymania ich kopii,
 do przenoszenia danych,
 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 do sprostowania swoich danych,
 do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.
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