Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów/klientów
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MEBLEX Sp. z o. o., ul. Zachodnia
6-10, 62-800 Kalisz , tel. kont. tel.: +48 62 768 31 20, fax: +48 62 768 31 21, adres
poczty elektronicznej meblex@meblex.com.pl
Podane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach
(na podstawie prawnej):
- marketingu bezpośredniego (prawnie uzasadniony interes realizowany przez
MEBLEX Sp. z o. o., polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej
i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów -art. 6 ust 1 pkt f) RODO),
- zawartych z MEBLEX Sp. z o. o. umów– (wykonanie umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
- wykonania ciążących na MEBLEX Sp. z o. o. obowiązków prawnych w szczególności:
wystawianie
i
przechowywanie
faktur/dokumentów
sprzedaży
i innych
dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji (wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na MEBLEX Sp. z o. o. – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO)
- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes
realizowany przez MEBLEX Sp. z o. o., polegający na prowadzeniu działalności
gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f)
RODO,),
- weryfikacji wiarygodności płatniczej (prawnie uzasadniony interes realizowany
przez MEBLEX Sp. z o. o., polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i
rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).
Dostęp do danych osobowych będzie miała osoba prowadząca działalność gospodarczą
oraz osoby zajmujące się sprawami finansowo-księgowymi w MEBLEX Sp. z o. o. oraz
inne osoby w firmie w ramach otrzymanych od administratora upoważnień.
Administrator może powierzać przetwarzanie w/w danych osobowych procesorowi
wykonującemu usługi dla administratora w zakresie zgodnym z podpisaną umową
powierzenia przetwarzania danych osobowych: usługi finansowo-księgowe, kadrowe,
firmy ochrony mienia, podmioty na podstawie podpisanych umów powierzenie
przetwarzania danych osobowych (procesorzy) oraz w przypadku wymaganego
prawem udostępnienia. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również
przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, spedycyjne, firmy
zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora,
firmy świadczące usługi doradcze.
DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH (POZA
EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY)
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych do innego
administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (o ile
przepisy ogólne nie stanowią inaczej)
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.
Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ADMINISTRATOR NIE STOSUJE ZAUTOMATYZOWANYCH METOD PODEJMOWANIA
DECYZJI (PROFILOWANIA).

