Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe
"EKO-KARPATY" dr inż. Jan Pąprowicz
38-204 Tarnowiec 163
www.ekokarpaty.pl

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 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.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1),
dalej jako "RODO", realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w
załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.
Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe "EKO-KARPATY" dr inż. Jan Pąprowicz w ramach wzajemnych relacji biznesowych - przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe,
które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników. Przetwarzane kategorie
danych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa
imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych.
Celem zapewnienia należytej ochrony Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 RODO
informujemy, iż:


Administratorem Państwa danych osobowych jest: Podkarpackie Centrum ProdukcyjnoWdrożeniowe "EKO-KARPATY" dr inż. Jan Pąprowicz z siedzibą pod adresem: Tarnowiec 163,
38-204 Tarnowiec. Aby skontaktować się z nami, proszę wysłać wiadomość na adres e-mail:
eko@ekokarpaty.pl lub zadzwonić pod numer tel. 13 442 40 15.



Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu obsługi i realizacji prowadzonej współpracy, w
szczególności w celu przedstawienia ofert handlowych, kierowania do Państwa treści
marketingowych, sprzedaży towarów i kompleksowego wykonania zawartych umów lub
zamówień oraz prowadzenia analiz wewnętrznych, jak również w celach rachunkowych i
podatkowych,



Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych to:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą. Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji umów i/lub zamówień
zawartych z Administratorem,
b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na
oferowaniu produktów lub usług. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest
niezbędne, aby Administrator mógł dostarczyć takie produkty lub usługi,



Państwa dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celów
przetwarzania, maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umów i/lub
zamówień zawartych z Administratorem, a dla celów utrzymania relacji biznesowych –
bezterminowo,



Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

