KLAUZULA INFORMACYJNA
Administrator danych
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy że administratorem Państwa danych osobowych jest Reiski Auto Sp.
z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej
www.reiski.pl
Inspektor Ochrony Danych
Informujemy, że Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail:
daneosobowe24h@wp.pl
Cele i podstawa prawna przetwarzania
Dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, w celach marketngu produktów i usług których dostawcą jest
administrator, badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy
jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji, związanych z prowadzoną działalnością przez administratora.
Prawa osoby której dane dotyczą
Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich
podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora.
Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcy stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych
umów i podmioty powiązane kapitałowo z administratorem.
Profilowanie danych osobowych
Informujemy, że dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym proflowaniu.
Proflowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze administratora, w
szczególności na podstawie danych o wcześniej zakupionych u administratora produktach lub usługach, jak również
informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego popytu. Proflowanie będzie prowadzone z wykorzystaniem
aktualnego oprogramowania stworzonego w tym celu. Celem proflowania będzie marketng produktów i usług
oferowanych przez administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby której dane dotyczą.
Oferta ta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby której
dane dotyczą.
Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego
celów do których dane zostały udostępnione oraz przez okres rozliczeniowo-roszczeniowy.

