Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Aqua System Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Kamil Kamiński ul. Wapiennikowa 39G, 25-105
Kielce.
2) Mogą się Państwo z nami skontaktować:
- telefonicznie pod numerem: 797 660 567,
- za
pośrednictwem
biuro@aquasystem.pl.

poczty

elektronicznej

pod

adresem

e-mail:

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
-

zawarcia i wykonania umowy sprzedaży - dokonania zakupów, organizacji dostawy,
wystawienia faktury lub paragonu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

-

w celu dokonania wymaganych prawem rozliczeń i innych obowiązków
wynikających z przepisów ustawowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

-

rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

-

ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

W niektórych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane na
podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą mogą Państwo cofnąć w
każdym czasie kontaktując się z nami na podany adres e-mail.
4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na nasze zlecenie np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym,
firmom kurierskim, firmom świadczącym usługi księgowe lub prawne. Dane mogą być
udostępnione także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z
tytułu umowy sprzedaży/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
6) Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych
- prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (art. 15 RODO),
- prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO),
- prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), za wyjątkiem przewidzianym ust. 3 lit.
b, c, d lub e tego przepisu,
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (art. 20 RODO), za
wyjątkiem danych zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak ich
niepodanie może skutkować niemożnością zawarcia umowy i realizacji zamówienia.
Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe.
9) W oparciu o przekazane przez Państwa dane, nie będziemy podejmować
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

