Szanowny Kliencie,
od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. Nowe przepisy nie
wymagają z Państwa strony żadnego działania, zapewniają jedynie lepszą ochronę
przekazywanych danych.
W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez firmę ALGLAS
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
Administrator danych
Pani/Pana danymi osobowymi administruje ALGLAS Agnieszka Piskorz - Kowynia z siedzibą
w Krakowie, ul. Tokarska 6, 30-412 Kraków, tel.12 653 80 11
Dane kontaktowe:
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować poprzez adres email:
biuro@alglas.com.pl
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:
 celem zbierania danych jest możliwość przygotowania oferty handlowej(zapewnienie
sprawnej obsługi zamówień), zawarcie i wykonanie umowy, oraz wystawienie faktury.
Firma przetwarza dane osobowe dla celów związanych z negocjowaniem i realizacją
umów tj. dla celów niezbędnych do wykonania umowy (podstawa prawna – Art. 6.1 lit.
b) RODO) – dotyczy to klientów będących osobami fizycznymi, które są stronami
umów.
 w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing
bezpośredni) - co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem- podstawa prawna:
art. 6 ust.1 lit. f RODO umożliwienia płatności drogą elektroniczną
 w celu potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany
adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej (e-mail)
 Państwa dane osobowe zbierane w ramach korzystania przez Pani/Pana z naszych
usług będą przetwarzane w formie elektronicznej i papierowej
 przekazane dane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim.
 odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów przetwarzających Pani/Pana
dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym .
 dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.
 gromadzone dane nie są przekazywane podmiotom nieuprawnionym oraz Państwa
dane nie są nigdy przedmiotem sprzedaży
Pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo
Waszych danych dostosowując środki techniczne i organizacyjne do wypełnienia tego
zapewnienia.

Skąd gromadzimy Państwa dane:
Uzyskujemy je z tytułu transakcji dokonywanych w siedzibie naszej firmy oraz zapytaniami i
zamówieniami docierającymi do naszej firmy za pośrednictwem e-mail lub telefonu.
Najczęściej są to imię i nazwisko, adres, e-mail, NIP, nazwa firmy oraz inne podane przez
Państwa. Dane również mogą pochodzić z bazy danych CEIDG, bazy Wojewódzkich Urzędów
Statystycznych lub bazy podmiotów gospodarczych.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i
wykonywania umowy bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

