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Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych
Szanowni Państwo
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „RODO”),
na podstawie art. 13 RODO niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych, obejmujących Państwa dane kontaktowe, dane do
faktury, dane do wysyłki, podawanych w związku ze współpracą handlową prowadzoną
z ITALCERAMIK G. Żuchowska-Zanella i Wspólnicy sp.j. ul. Bartycka 26/16A Warszawa 00-716 NIP: 521-36735-47 REGON: 147278916 KRS: 0000512647 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (nazywanego dalej: ”Administrator”).
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul.
Zbrowskiego 63, 26-600 Radom, drogą mailową na adres e-mail: rodo@italceramik.pl lub telefonicznie
pod numerem telefonu: +48 48 344 30 26.
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Celem ułatwienia kontaktu z Administratorem, Administrator wyznaczył Pełnomocnika ds. Ochrony
Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: ul. Zbrowskiego 63, 26-600 Radom, drogą mailową na adres e-mail: rodo@italceramik.pl lub
telefonicznie pod numerem telefonu: +48 48 344 30 26. Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych
nie jest Inspektorem Ochrony Danych w rozumieniu sekcji 4 RODO.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f
RODO.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie w celu wykonania umowy, która jest
podstawą współpracy handlowej z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również rozwoju dalszej
współpracy handlowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, poza podmiotami przetwarzającymi dane
na polecenie Administratora (np. podmiotami zajmującymi się obsługą informatyczną Administratora).
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
6.1. dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
6.2. żądania sprostowania Pani/ Pana danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
6.3. żądania usunięcia Pani/ Pana danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
6.4. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
6.5. wniesienia sprzeciwu w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie
uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),
6.6. przeniesienia Pani/ Pana danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO).
Powyższe mogą Państwo wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi,
wysłanego za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zbrowskiego 63, 26-600 Radom, drogą mailową
na adres e-mail: rodo@italceramik.pl
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W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
8. Administrator nie będzie w oparciu o Państwa dane osobowe podejmował zautomatyzowanych decyzji,
w tym dokonywał profilowania.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
10. Państwa dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 niniejszej informacji będą przechowywane przez okres
trwania współpracy handlowej, o której mowa w pkt. 4 i okres przedawnienia roszczeń z niej
wynikających oraz okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o
których mowa w pkt. 4, nie dłużej jednak niż do momentu usunięcia danych osobowych w przypadku
uwzględnienia wniesionego przez Państwa sprzeciwu określonego w art. 21 RODO.
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