Informacja o przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych przez
"TOPS" S.C. Krzysztof Ziomek, Piotr Sierek

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13, ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dn. 27
kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
informujemy i w sprawie swobodnego przepływu takicj danych (dalej RODO), informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest "TOPS" S.C. Krzysztof Ziomek, Piotr Sierek z
siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 239a. Z Administratorem możecie się Państwo
skontaktować telefonicznie (32/215 51 81), mailowo (sprzedaz@tops.pl) lub za pomocą poczty tradycyjnej na
adres siedziby. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić właściwe środki fizyczne, techniczne i
organizacyjne chroniące Państwa dane osobowe przed przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, utratą,
nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, nie zgodnym z prawem wykorzystaniem.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane w celach związanych z realizacją
przedmiotu umowy, zamówienia oraz w celach marketingowych. Podanie danych jest warunkiem umownym i
jest dobrowolne.
3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania przedmiotu
umowy, a po jego ustaniu przez czas wynikający z przepisów prawa. Państwa dane nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
4. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp inne podmioty przetwarzające dane np. biura
księgowe, kancelarie prawnicze, podmioty informatyczne i inne na podstawie zawartych umów powierzenia.
Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane organom skarbowym oraz innym urzędom na ich
wyraźny wniosek lub w celu wykonania niezbędnych do realizacji umowy czynności urzędowych (legalizacja
wag).
5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu co do ich
przechowywania i przetwarzania, o ile przetwarzanie i przechowywanie nie jest wymagane przez przepisy
prawa. Z powyższych praw można skorzystać składając na adres Administratora stosowne oświadczenie.
6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pana/Pani zdaniem
przetwarzanie danych narusza przepisy prawa unijnego rozporządzenia RODO.

