INTER ROPE S.C.
ul. Boczna 1, 44-268 Jastrzębie Zdrój
tel. +48 32 4734599, 4349911-14
www.interrope.com
e-mail: biuro@interrope.com

Informacja o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez
Inter Rope S.C. Wiesław Kapustka Krzysztof Patalas z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
W związku z Rozporządzeniem 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 przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:
1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: INTER ROPE S.C. Wiesław
Kapustka Krzysztof Patalas z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju 44-268, ul Boczna 1.
2. Dane kontaktowe administratora:
a. e-mail:
b. telefon:
c. adres korespondencyjny:

joanna@interrope.com,
+ 48 32 434 99 19,
ul. Boczna 1, 44-268 Jastrzębie Zdrój.

3. Państwa dane osobowe pozyskiwane są od Państwa i przetwarzane w związku z prowadzoną
działalnością w celach realizacji procesów produkcyjnych, handlowych, finansowych, księgowych i są
wykorzystywane do:
a. Zawarcia i następnie wykonania wszystkich umów, zakupów i realizacji sprzedaży lub
przygotowania oferty handlowej na Państwa życzenie, również drogą elektroniczną
b. Kontaktowania się z Państwem przez e-mail, telefon i drogą pocztową, w celach związanych
ze świadczeniem usług oraz organizowania programów lojalnościowych i akcji promocyjnych
c. Realizacji obowiązków prawnych dotyczących udokumentowania przeprowadzonych
transakcji dla celów podatkowych i rachunkowych, weryfikacji zdolności finansowych i
dochodzenia roszczeń i windykacji, tworzenia na potrzeby własne zestawień analitycznostatystycznych oraz do marketingu bezpośredniego
d. Dane mogą służyć również do profilowania w celu określenia preferencji oraz zainteresowań
4. Państwa dane osobowe przechowywane będą do upływu wszystkich istniejących obowiązków
prawnych ciążących na administratorze.
5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie naszym podwykonawcom i podmiotom,
których udział niezbędny jest do realizacji spoczywających na nas obowiązków realizacji transakcji,
w tym firmom transportowym, spedycyjnym i kurierskim, ubezpieczycielom, agencjom celnym,
organom państwowym lub samorządowym, sądom, komornikom i operatorom pocztowym.
6. Dostęp do Państwa danych mogą mieć również upoważnieni pracownicy naszej firmy oraz
pracownicy podmiotów świadczących usługi prawne, rachunkowe, doradcze, audytowe i
informatyczne.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych i prawo do przenoszenia danych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie
uzasadnionych podstaw, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą.
8. W przypadku przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo
prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, który wywołuje skutek natychmiastowy.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu
uprawnień, dostępnych jest na stronie: www.uodo.gov.pl
Joanna Siekiera - Administrator Bezpieczeństwa Informacji INTER ROPE S.C.

