Wypełniając obowiązek wynikający z 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) [określane dalej także jako „RODO"], chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa
danych osobowych.
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
firma OST-WEST-STAHL SP. Z O.O. SP. K z siedzibą w ul. Rzeszowska 101, 36-060 Głogów Małopolski
(osoba reprezentująca Andrzej Micał).
Może się Pan/Pani kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, e-mailowo: biuro@owstahl.pl,
telefonicznie: tel: + 48 606 662 776, tel: +48 17 22 10 997,
2)W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb zawarcia umowy i wypełniania jej warunków, aby
proponować i sprzedawać nasze produkty i usługi, a także dokonywać różnego rodzaju rozliczeń w tym
finansowych, a także w celu windykowania należności (zgodność przetwarzania z prawem danych osobowych Art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
3)Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy, między innymi:
osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków
służbowych, którym firma zleca wykonywanie takich czynności. W niektórych sytuacjach mamy prawo
przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli sprzedawać produkty i wykonywać nasze
usługi. Będziemy przekazywać dane: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i
współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom
przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom,
ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom nabywającym wierzytelności i innym podmiotom
potrzebnym do prawidłowego funkcjonowania firmy. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom,
którym firma ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. organom
publicznym, organom ścigania, sądom).
4)Przechowywanie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas naszej współpracy. Po zakończeniu współpracy
dane będą usunięte w ciągu roku od zakończenia współpracy, chyba, że przepisy prawa albo nasz interes jako
administratora danych będą obligowały nas do dalszego przetwarzana.
W przypadku gdy Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody i nie będzie innej podstawy
prawnej przetwarzania, wówczas może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.
5)Jakie ma Pani/Pan Prawa.
Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe,
- niezwłocznego usunięcia jeżeli:
Pani/Pana dane osobowe: nie są już niezbędne do wykonania Umowy.
Cofnęła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, w
szczególności nie są one niezbędne do wykonania Umowy.
Wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych było niezgodne z prawem.)
-ograniczenia przetwarzania gdy:
Kwestionuje Pani/ Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi danych
sprawdzić prawidłowość tych danych.
Przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w
zamian ograniczenia ich wykorzystania.
Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
Abonentowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Gdy wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie Administratora danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.
- prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania,–
Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, gdy są one
przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych. Administratorowi danych nie wolno już
przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do

przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Abonenta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.
- prawo do przenoszenia danych
Ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie własne dane osobowe,
które przekazała Pani/Pan Administratorowi danych.
Ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora danych.
Ma Pani/Pan także prawo żądać, by Administrator danych przesłał te dane bezpośrednio innemu
administratorowi, o ile jest to techniczne możliwe.
- prawo wniesienia skargi
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważa Pani/Pan,
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
zawarcia umowy.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

