Szanowni Państwo!
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 (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016
r.), zwanego dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe VIGRID
Strachota-Gorzycki Spółka Jawna z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3. We
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania przez
Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się pod adresem e-mail:
info@vigrid.pl oraz nr tel.: +48 660 490 306,
2. Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą nasi partnerzy handlowi, dystrybutorzy, przewoźnicy czyli firmy, z którymi
współpracujemy, jak również nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe,
prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, firmy
ubezpieczeniowe, agencje marketingowe,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z
zawartej z Administratorem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b, pkt c, pkt f RODO,
4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza obszarem
Unii Europejskiej,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym
okresie przechowywania dokumentacji związanej z umową, ustalonym zgodnie z odrębnymi
przepisami, a także do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń,
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie
spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy i związanych z nią obowiązków podatkowoskładkowych,
9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do profilowania danych osobowych.

Potwierdzam przyjęcie do wiadomości powyższych informacji:
…………………………………………….
Data, podpis

