Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119,
4.5.2016, p. 1–88) zwanego dalej RODO, informujemy że :
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ekoil Sp. z o.o. z siedzibą w
Białymstoku ul .Grochowa 2A 15-423 Białystok Zakład w Plancie ,
telefon kontaktowy: (+48) 85 685 87 53 , adres mail: biuro@ekoil.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna /sprzedaży towarów i usług
oferowanych przez administratora
b) wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych ( w szczególności:
wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów
księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
c) ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń
d) celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora
-Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom z jakimi Ekoil
Sp. z o.o. zawarła umowę o współpracy , ale tylko i wyłącznie w zakresie
realizowanych działań handlowych dla pelnej ich kompleksowości.
-Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego (organizacji
międzynarodowej)
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji współpracy z administratorem i nie dłuższy od okresów określonych w
przepisach prawa regulujących w szczególności przechowywanie dokumentacji ,
dochodzenie roszczeń.
-posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia
danych , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem..
-ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan ,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ROBO,
-Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
(profilowaniu)
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