KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KLIENTA
Administratorem Państwa danych osobowych jest CORAL W. PERKOWSKI, J. PERKOWSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Choroszczy ul. Podleśna 3, 16‐070 Choroszcz. Państwa dane osobowe są
przez nas przetwarzane w momencie kiedy:
 prosicie nas Państwo o przedstawienie oferty,
 przystępujemy do realizacji umowy/zamówienia/zlecenia.
Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne (w zależności od charakteru i etapu współpracy):
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze;
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz motyw 47 (cele wynikające z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora: ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, wnioski, skargi Klienta, marketing bezpośredni).
Podanie danych osobowych jest konieczne do celów realizacji umowy/zamówienia/zlecenia, a niepodanie danych spowoduje brak możliwości po stronie Administratora podpisania umowy bądź
realizacji zamówienia/zlecenia.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, ale tylko i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy/zamówienia/zlecenia i w zakresie obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze (osoby oddelegowane do realizacji umowy/zamówienia/zlecenia, podmioty gospodarcze odpowiedzialne za dostarczenie do Państwa przedmiotu
umowy/zlecenia/zamówienia). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Przechowujemy Państwa dane osobowe do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane,
przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, przez czas konieczny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz ze względu na każdy prawnie uzasadniony
interes Administratora.
Przysługuje Państwu prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych,
 jeżeli Państwa dane osobowe byłyby przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia.
Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego:
 Wysyłając e-mail na adres: coral@coral.com.pl
 Wysyłając pismo na adres korespondencyjny: CORAL W. PERKOWSKI, J. PERKOWSKI SPÓŁKA JAWNA ul. Podleśna 3, 16‐070
Choroszcz.
Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy
systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat naszych Klientów i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec
naszego Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

