Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Przedsiębiorstwo Handlowe RENA
I. M. Pętelska Spółka Jawna
w Częstochowie 42-271, ul. Rzeczna 5,
NIP 5730209293;
telefon: 34 365 95 95
adres mail: hurt@rena.net.pl

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: rena-iod@rena.net.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
◦ realizacji zmówień w zakresie towarów bedących w ofercie RENA Spółka jawna w
Częstochowie. (podstawa art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia). Na podstawie
Pani/Pana zgody.
◦ realizacji zamówień w zakresie towarów będących w ofercie RENA Spółka jawna w
Częstochowie (podstawa art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia)
◦ ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa art.6 ust.1 lit.f
Rozporzadzenia).
4. kategoria danych osobowych: dane zwykłe:
◦ podstawowe dane identyfikacyjne (imię,
prowadzenia działalności gospodarczej)
◦ adres do dostaw
◦ numer telefonu, adres e-mail
◦ numer konta bankowego
◦ numer NIP (w celu wystawienia faktury).

nazwisko,

nazwa

firmy,

adres

5. Pana/Pani dane osobowe pozyskano bezpośrednio za Pana/Pani zgodą. Podanie
danych osobowych jest konieczne do realizacji zamówień i transakcji handlowych.
Niepodanie
danych
osobowych
będzie
skutkowało
brakiem
sprzedaży
udokumentowanej fakturą,
6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, jeśli będzie to konieczne do
wykonywania naszych usług, będą wyłącznie trzy grupy:
◦ osoby upoważnione przez administratora, w szczególności pracownicy i
współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje
obowiązki
◦ podmioty przetwarzające, którym zlecimy przetwarzanie Pani/Pana danych (biuro
rachunkowe)
◦ inni odbiorcy danych, jak firmy kurierskie, banki, ubezpieczyciele, kancelarie
prawne, operatorzy pocztowi i podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.

1/2

7. Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu dla potrzeb niezbędnych do realizacji
zamówienia złożonego administratorowi będą przechowywane przez okres sześciu
lat licząc od końca roku po ostatniej dostawie, a dane osobowe uzyskane na
podstawie zgody do momentu wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania w
tym celu.
8. posiada Pani/Pan prawo:
◦ żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
◦ do sprostowania (poprawiania) swoich danych
◦ do usunięcia danych. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z
wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, mozemy zachować pewne dane
osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię,
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, które to dane zachowujemy dla celów
rozpatrywania skarg oraz roszceń związanych z korzystaniem z naszych usług.
(podstawa prawna art.17 RODO).
◦ prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do
przenoszenia danych
◦ prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody
nie bedzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem
◦ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
związku z naruszeniem ochrony danych osobowych
◦ prawo do bycia zapomnianym, po wygaśnięciu okresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych, (w celu skorzystania ze swoich praw należy skierować
wniosek drogą mailową na adres Inspektora Ochrony Danych, drogą pocztową na
adres administratora bądź bezpośrednio w siedzibie administratora)
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i nie będą podlegały profilowaniu.

RENA PH Spółka Jawna, Częstochowa
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