KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że:
Administrator danych
osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autosystemy Fox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Inspektor ochrony danych
Dane kontaktowe

Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora ochrony danych.
Z Administratorem danych osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz
się skontaktować za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej (biuro@foxautomatyka.pl);
- poczty tradycyjnej (ul. Władysława Łokietka 98, 31-334 Kraków).
Twoje dane osobowe objęte formularzem kontaktowym (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu) będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi oraz zapewnienia dalszego kontaktu, w tym także
przedstawiania oferty Administratora, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
- podmioty prowadzące zewnętrzną obsługę Administratora (w szczególności w zakresie usług
informatycznych, prawniczych),
- podmioty współpracujące z Administratorem (w tym podwykonawcy).
Administrator może zlecać wykonanie usług i zadań usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym (EOG) - na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień
ochrony, a w przypadku braku tego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi stosowane są odpowiednie
zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych - standardowe klauzule umowne UE.
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody.

Cele przetwarzania danych
osobowych
Kategorie odbiorców
danych

Przekazywanie danych poza
EOG

Okres przechowywania
danych
Przysługujące Ci prawa

Skarga do organu
nadzorczego
Informacja o wymogu lub
dobrowolności podania
danych oraz konsekwencje
ich niepodania

(KRS: 0000190473), ul. Władysława Łokietka 98, 31-334 Kraków.

W granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, masz prawo do:
1)
dostępu do treści Twoich danych,
2) do sprostowania Twoich danych,
3) do uzupełnienia Twoich danych, jeżeli są niekompletne,
4) do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
5) do przenoszenia Twoich danych,
6) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
7) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się
wyłącznie na podstawie Twojej zgody, oraz
8) do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie
wiadomość.

