KLAUZULA INFORMACYJNA

Dla osób fizycznych przekazujących swoje dane osobowe w celu realizacji kontaktów handlowych z
podmiotami współpracującymi z PPH Kilian Ireneusz Kilian, bądź klientów niebędących osobami
prawnymi.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
Rozporządzeniem, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPH KILIAN Ireneusz Kilian z siedzibą
w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej 39, NIP 728-012-53-14, zwany dalej Administratorem.
2. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane
identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu realizacji
umów zawartych z Panią/Panem, bądź z kontrahentami.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora:
✓ podmiotom i organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa, którym
Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe,
✓ podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności w ramach
realizowanych umów, np. firmom kurierskim realizującym dostawę zamówionych
towarów.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i nie podlegają
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy i czynności
związanych ze współpracą z Panią/Panem, bądź podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje.
Po tym okresie mogą być przechowywane nie dłużej niż 1 rok, chyba, że odrębne przepisy
stanowią inaczej.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu:
✓ dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
✓ do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Ustawę o ochronie danych
osobowych lub przepisy RODO.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji
umowy.

