KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COMPRAS S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul.
Milionowa 55, 93-113 Łódź. NIP 726-257-01-04 REGON 100385853 e-mail: info@compras.pl tel.:
42 682-70-50.
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. art.6 ust. 1 lit. b. 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; i/lub na podstawie art.6 ust. 1 lit. a.
tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów - jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu otrzymywania informacji marketingowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyłączeniem podmiotów
uprawnionych na mocy przepisów prawa i biorące udział w procesie wykonania usługi, w
szczególności: banki i operatorzy płatności, operatorzy telekomunikacyjni, kancelarie prawne, firmy
księgowe, kurierskie i operatorzy pocztowi, podmioty powiązane, podmioty świadczące usługi
utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych, dostawcy odpowiedzialni za obsługę
systemów informatycznych.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych lub w niedalekie przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw lub
cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@compras.pl lub listownie
na adres COMPRAS S.C., ul. Milionowa 55, 93-113 Łódź.

