Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej RODO],
informujemy , że :
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stomil Sanok-Dystrybucja Sp. z o.o.
z siedzibą w Bogucinie, 62-006 Kobylnica, Bogucin, ul. Gnieźnieńska 99, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez VIII Wydz. KRS Poznań-Nowe Miasto i Wilda Nr KRS
0000113533, o numerze NIP 7821011511, kapitał zakładowy spółki: 6.239.000,00 złotych.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w zakresie udzielonej

Administratorowi zgody w celach:
A.
B.
C.
D.
E.

Zawierania i realizacji przyszłych umów kupna/sprzedaży
Świadczenia usług w zakresie udzielonej gwarancji jakości i/lub rękojmi
Świadczenia usług pogwarancyjnych
Przesyłania informacji handlowej w tym ofert sprzedaży i/lub oferty finansowania
Marketingu własnych produktów i/lub usług

oraz będą przetwarzane przez producentów maszyn i urządzeń zakupionych przez Pana/Panią,
banki, firmy leasingowe, towarzystwa ubezpieczeniowe – jeżeli z usług tych instytucji za
naszym pośrednictwem Pan/Pani korzysta.
3) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie w pkt 2)

lit. A, B, C jest niezbędne do wykonania umowy;
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wykonania

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze;
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom dla wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze;
6) Administrator i przetwarzający porozumiewa się z Panią /Panem za pośrednictwem połączeń

telefonicznych, przesyłek pocztowych, pocztą elektroniczną [e-mail], SMS, MMS, przez strony
WWW
7) Gromadzenie Pani/Pana danych może odbywać się za pomocą formularzy w wersji papierowej

i/lub elektronicznej online umieszczonej na stronach
przetwarzających za pomocą aplikacji elektronicznych;

www

Administratora

i/lub

8) Zgodnie z zaleceniami RODO, uwzględniając najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony

zgromadzonych danych ze szczególną starannością - przechowywane są one w tzw. chmurze
przez dostawców takich usług oraz na serwerach, komputerach i innych urządzeniach
Administratora i/lub Przetwarzających do tego służących. Dane zgromadzone w wersji
papierowej, jak i w formie skanów, fotografii i filmów są przechowywane w archiwum
Administratora.
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez

obowiązujące przepisy prawa;
10) Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
11) Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
12) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13) Klauzula dostępna na stronie www.stomilagro.pl

