BEGRAN Sp. z o.o.

Ostrowiec Św. 2018-05-25

27-400 Ostrowiec Św. ,Sandomierska 26 A
Tel./fax: +48 41 242 19 14, E-mail: biuro@begran.pl

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o
Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wskazujemy poniżej informacje
dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Begran Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu
Świętokrzyskim przy ul. Sandomierskiej 26a.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu odpowiedzi na zapytania ofertowe, realizacji
zamówień i umów. Dane przetwarzane są zarówno w tradycyjnej postaci, jak również przy
zastosowaniu narzędzi elektronicznych.
3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany odrębnymi przepisami, w
tym w szczególności przepisami ustawy ordynacja podatkowa.
4. Dostęp do Państwa danych osobowych – wewnątrz struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa –
będą mieć wyłącznie upoważnione osoby (właściciele, pracownicy), tylko w niezbędnym zakresie.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym, instytucjom lub podmiotom
trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe nie będą profilowane w rozumieniu przepisów rozporządzenia.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani
udostępniane organizacjom międzynarodowym.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody – na zasadach określonych w przepisach o ochronie
danych osobowych, w tym unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679
(RODO).
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(GIODO), lub następcy tego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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