ALAGON PIOTR NOGALA
POLITYKA RODO DLA KONTRAHENTOW
Zgodnie z art.213 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(4.5.2016 119/38 Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej PL).
INFORMUJE:
1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest firma : ALAGON Piotr Nogala z
siedziba w Wapnicy pod adresem ul. Mala 4 , 72-500 Miedzyzdroje.
2. Panstwa dane osobowe , tj. Imie, nazwisko, adres prowadzenia dzialalnosci gospodarczej,
adres zamieszkania, informacja o zakupie uslug i produktow z portfolio administratora, sa
przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa w prawnie
uzasadnionych celach administratora, na podstawie art.6 ust.1 pkt.f Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) - dalej RODO.
3. Przysluguje Panstwu:
 prawo dostepu do danych osobowych,
 prawo zadania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania podanych danych
osobowych,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 prawo zadania przenoszenia podanych danych osobowych,
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do ochrony danych osobowych,
w sytuacji gdy uznaja Panstwo, ze ich dane osobowe sa przetwarzane z
naruszeniem przepisow.
4. Odsbiorcami Panstwa danych osobowych sa: upowaznieni pracownicy administratora i
podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych,
ktorymi moga byç dostawcy uslug ksiegowych, BHP, informatycznych, prawnych z
ktorymi administrator zawarl umowe powierzenia przetwarzania danych.
5. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji prawnie
uzasadnionych celow administratora, przy czym w razie zaprzestania przez Panstwa z
uslug lub zakupow produktow z portfolio adminhistratora Panstwa dane zostana usuniete
nie pozniej niz po 3 latach od jej ustania. Dane osobowe beda usuwane rownierz w sytuacji,
gdy osoba, ktore dane dotycza wyrazi sprzeciw wobec ich przetwarzania, a interesy
administratora bedca podrzedne wzgledem jej interesow lub podstawowych praw i
wolnosci lub po uzyskaniu informacji , ze przecdhowywane dane sa nieaktualne lub
niedokładne.
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