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Klauzula informacyjna
(Podstawa prawna RODO art.6ust.1 pkt.a,b,c,f obowiazuje od dnia25.05.2018r.)
W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu informujemy, iż
Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a,b,c, oraz f
Administratorem danych osobowych jest Firma MontPlast Tomasz Śmietański z siedzibą w 94-007
Łódź ,ul.Maratońska 83/36.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do poniższych celów:
-w celu zawarcia i realizacji umowy/umów ,
-w celu markertingu bezpośredniego produktów lub usług,
-w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z
Panią/Panem umową/umowami lub przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych,
-w celu spełnienia na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego
(np.wobec sądów i prokuratur ).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych
uniemożliwi nam wykonanie usługi, realizację umowy lub uniemożliwi prowadzenie działań
marketingowych poprzez przesłanie oferty na nasze usługi.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
-nabywcy wierzytelności,
-upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłascza organy państwowe i sądy)
-banki
-biura informacji gospodarczej
-pośredniczące w zawieraniu umów
-biuro świadczeące usługi księgowo-rachunkowe
-świadczące usługi (z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, komunikacyjne)
-firmy z którymi współpracujemy, łącząc oferowane usługi lub produkty (nasi partnerzy )
Dane te przetwarzamy w czasie trwania wiążącej nas umowy oraz po jej zakończeniu w okresie
niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam
wcześniejszego usunięcia danych.
W związku z przechowywaniem danych osobowych macie Państwo prawo do:
- dostępu do danych osobowych
- prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych,

- wnoszenia sprzeciwów,
-cofnięcia w dowolnym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Informacje zawarte w piśmie mają charakter informacyjny z datą wejścia w życie od dnia
25.05.2018 i nie zmieniają warunków naszej dotychczasowej współpracy.
Łódź, dn.
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