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Klauzula informacyjna
Zgodnie z 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wypożyczalnia przyczep specjalnych „LAWETA” Paweł Malec w Szczytnie,
2. Administrator danych osobowych- Paweł Malec – przetwarza Pani/a dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane w celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wypożyczalnia przyczep specjalnych „LAWETA” Paweł Malec
w Szczytnie
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Wypożyczalni przyczep specjalnych „LAWETA” Paweł Malec
w Szczytnie
w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie

c)

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa, np. urzędy, organy publiczne, sądy, policja, prokuratura.
5.

Dane

osobowe

Pani/Pana

będą

przechowywane

przez

okres niezbędny do realizacji

celów

o których

mowa

w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Przysługuje Pani/u :
- prawo do dostępu do danych osobowych,
- prawo do ich sprostowania,
- prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy
czym

jej

wycofanie

nie

wpływa

na

zgodność

z

prawem

przetwarzania,

którego

dokonano

na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne, gdy jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych jest także niezbędne do
zawarcia umowy, np. na wynajem przyczep firmy „LAWETA” bądź na usługę transportową.
8. W przypadku udzielonej zgody, podanie przez Pani/a danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
10. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie będą profilowane.

__________________________________________________________________________________________
_________
Z nami podróżuje się przyjemniej!

