KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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 L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROGIPS Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu,
reprezentowana przez Annę Draźba.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji, złożenia zamówienia lub
dokonania rezerwacji towaru, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych
nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę
na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie
newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy emailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi
informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie PROGIPS Sp. z o.o. oraz podmioty
uczestniczące w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów,
tj. firmy kurierskie. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry,
dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie
transakcji, o którym mowa w § 5 punkt 6 niniejszego Regulaminu. Ilość i rodzaj
przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu, kiedy użytkownik wyrazi
sprzeciw przetwarzaniu danych w celach marketingowych, zakupowych bądź wynikających z
rejestracji, po uprzednim poinformowaniu użytkownika, że jego dane są przetwarzane przez
Progips Sp. z o.o.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jak Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania czy
numer telefonu jest wymogiem potrzebnym do realizacji zamówień oraz bezpośredniego
kontaktu między Administratorem a użytkownikiem.

