KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1
Z 4.5.2016 r.) (zwane dalej RODO) informujemy, że:
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Administratorem Państwa danych jest firma VIBROSON ŁÓDŹ Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi,
mieszcząca się pod adresem: ul. Wileńska 10, 94-029 Łódź, KRS 0000324756, NIP 7272740223,
zwana dalej „Administratorem”.
Z
Administratorem
danych
można
się
skontaktować
drogą
elektroniczną:
vibroson@vibroson.com.pl; telefonicznie pod nr telefonu 42 683 35 11 lub pisemnie na adres:
VIBROSON ŁÓDŹ Sp. z o. o., ul. Wróblewskiego 16/18, lok. C-1-19, 93-578 Łódź
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z:
a) wymogami kontraktowymi – w celu zawierania i realizacji umów (dotyczy danych
niezbędnych do sporządzania dokumentów zamówień, ofert, umów, protokołów reklamacji,
dokumentów rozliczeniowych, danych niezbędnych do dokonania płatności, danych
do wysyłki towaru, danych do bezpośredniego kontaktu celem dokonania określonych
ustaleń i zawiadomień) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) wymogami ustawowymi – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów
z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – postawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit c
RODO,
c) prawnie uzasadnionym interesem firmy Vibroson, w celu umożliwienia mu dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem – podstawą
prawną jest Art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Państwa dane osobowe przetwarzane dla celów współpracy i realizacji umów zawieranych
między Państwem, a firmą VIBROSON ŁÓDŹ Sp. z o. o. przetwarzane będą przez okres
wymagany przepisami prawa, bądź też przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi (obowiązuje termin późniejszy).
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty świadczące na naszą rzecz usługi
pocztowe, kurierskie oraz prawne itp. Dane osobowe będą także przekazywane uprawnionym
podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.
Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego / organizacji międzynarodowej.
Mają Państwo prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych, żądania
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
obowiązujące przepisy w tym zakresie.
Informujemy, że Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, w tym profilowania.
Z wyrazami szacunku
Zespół
VIBROSON Łódź Sp. z o.o.

