Informacja o realizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2016/679
(RODO)
Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z
dnia 27.04.2016 w sprawie gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych,
uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: C-TEX Czesława Pawlak,
ul. Wersalska 47/75, 91-212 Łódź, NIP: 882-204-64 - zwana w dalszym ciągu
administrator.
2. Z inspektorem danych osobowych w firmie C-TEX można skontaktować się listownie, emailem pod adresem : c.tex.firma@gmail.com, lub telefonicznie: 883 332 899
3. Celem przetwarzania danych przez C-TEX jest:
a) Utrzymywanie kontaktów gospodarczych z innymi podmiotami, w tym marketing
bezpośredni;
b) Sprzedaż towarów handlowych oraz własnych produktów drogą wysyłkową przy
pomocy firm kurierskich oraz drogą dostaw bezpośrednich;
c) Realizacji zawartych z C-TEX umów;
d) Wypełnienia obowiązków dokumentowania sprzedaży i zakupów, w szczególności
wystawiania faktur i innych dokumentów księgowych;
e) Wykonywania przez C-TEX innych obowiązków ustawowych i
wynikających z obowiązujących rozporządzeń, w szczególności z ustawy o
rachunkowości;
f)
Weryfikacji zobowiązań płatniczych i ewentualnego dochodzenia roszczeń;
g) Rozpatrywania i realizowania reklamacji.
Państwa dane mogą być przetwarzane w formie papierowej jak i elektronicznej.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) Właściwe, uprawnione podmioty administracji państwowej i samorządowej;
b) Firmy kurierskie w celu wykonania dostawy;
c) Banki i firmy ubezpieczeniowe w przypadku konieczności ustalenia wiarogodności
lub oszacowania szkód i ustalenia wysokości odszkodowań;
d) Kancelarie prawne lub firmy windykacyjne w przypadku dochodzenia przez C-TEX roszczeń;
e) Biura księgowe, świadczące dla C-TEX usługi księgowania oraz doradztwa
gospodarczego;
f) Podmioty wykonujące usługi audytu.

5. Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów
działalności gospodarczej C-TEX, po czym zostaną usunięte, niezależnie
od ich formy (papierowej czy elektronicznej). W przypadku zaistnienia innych potrzeb
zwrócimy się do każdej osoby o udostępnienie i zezwolenie na ewentualne użycie
odpowiednich danych osobowych.
Państwa dane nie będą poddawane profilowaniu.

6.

Posiadają Państwo prawo do:
1. Dostępu do treści swoich danych osobowych;
2. Wprowadzania zmian i uzupełnień swoich danych osobowych;
3. Ograniczenia ich przetwarzania, okresowego lub stałego;
4. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
5. Całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.

W celu realizacji swoich praw, wymienionych w powyższych punktach, w szczególności
ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub złożenia żądania ich usunięcia, prosimy o
kontakt listowy, e-mailem c.tex.firma@gmail.com, lub telefoniczny : 883 332 899
Organem do ewentualnego złożenia skargi dotyczącej zakresu przetwarzania przez C-TEX,
Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

