Zasady korzystania z formularza kontaktowego (dane osobowe)
1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Robert Karasek, prowadzący działalność

gospodarczą pod firmą RK ALUMINIUM Robert Karasek ul. Ks. Józefa Londzina 31, 43-382 BielskoBiała, zwany dalej: Administratorem. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc

na adres:rodo@rkaluminium.pl lub telefonując pod numer: +48 33 497 00 78
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda udzielona w związku z
zaakceptowaniem niniejszych zasad, w czasie korzystania z formularza kontaktowego, zwana
dalej: Zgodą.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów wskazanych przez Administratora
w momencie wyrażania Zgody, tj. wyłącznie w celu zebrania zapytań, przedstawienia oferty,
kontaktu w sprawie sprzedaży towarów i usług Administratora.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że
Administrator nie będzie mógł świadczyć na Twoją rzecz określonych usług lub innych
świadczeń, tj. w szczególności nie będzie mógł przedstawić Ci oferty lub w tej sprawie
skontaktować się z Tobą..
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne i uzasadnione zwykłymi
oczekiwaniami co do ważności utrzymywania kontaktów i możliwości zawarcia umowy.
6. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym mamy obowiązek
przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy
Jeśli Administrator nie jest w stanie samodzielnie zrealizować Twojego
zamówienia lub zapytania, zapytanie to, wraz z podanym przez Ciebie adresem email, zostanie przekazane dystrybutorom, działającym w ramach sieci sprzedaży
Administratora.
7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia, a także masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
8. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
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