Oświadczenie o ochronie danych
Stan na kwiecień 2019r.
Szanowni Państwo,
mogą Państwo odwiedzać naszą stronę www nie podając przy tym danych osobowych. Państwa dane
osobowe będą nam potrzebne, gdy chcą Państwo skorzystać z określonych usług. Przekazując je nam
wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie. Poniżej przekazujemy informacje dotyczące ich
przetwarzania.

Klauzula Informacyjna
Spółki P&M Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Tożsamość Administratora
Administratorem danych jest P&M Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 51-130 Wrocław, ul.
Żmigrodzka 185, tel. 577-220-180, www.pm-service.com.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@pm-service.com.pl
3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania dobrowolnie udostępnionych danych
Zbieramy i przetwarzamy podane nam przez Państwa dane osobowe (np. firma, nazwisko, imię, adres
e-mail, adres pocztowy, data urodzenia, numer telefonu, stanowisko służbowe i informacje
finansowe), które zostały nam dobrowolnie udostępnione podczas kontaktów z klientami, dostawcami
i innymi partnerami biznesowymi (na przykład za pośrednictwem poczty email, telefonu lub naszych
stron internetowych) w poniższych celach:
➢ W celu wypełnienia warunków umowy, realizowanie zapytań, zamówień i zadań, lub na
potrzeby zawarcia umowy. Cele przetwarzania danych opierają się na zamierzonych celach
biznesowych, aby zaoferować Państwu odpowiednie usługi lub wypełnić warunki umowy.
Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
➢ do celów marketingowych, np. pocztą, poprzez newslettery albo kontakt przez SMS lub
telefon. Podstawą prawdą są nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć zgodę na wykorzystywanie danych w celach
marketingowych. Jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy zobowiązani do
uzyskania od Państwa wcześniejszej zgody na podane działania marketingowe, to o nią
wystąpimy.
Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO). W każdej chwili mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem
P&M Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 51-130 Wrocław, ul. Żmigrodzka 185, tel. Cofnięcie
zgody nie ma wpływu na legalność danych przetworzonych w oparciu o udzieloną wcześniej zgodę.

4. Przekazywanie danych osobom trzecim
Dalsze przekazywanie danych osobowych bez Państwa wyraźnej wcześniejszej zgody mogą być
przekazane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze orz innym
podmiotom w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do
dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych w określonych przepisami przypadkach, a także prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, a następnie usuwane lub przechowywane na podstawie przepisów o archiwizacji.
7. Zmiana celów
Przetwarzanie danych osobowych w innych niż opisane celach jest możliwe tylko wtedy, gdy pozwalają
na to przepisy prawne lub wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w zmienionym celu.
8. Automatyczne rozstrzygnięcia w poszczególnych przypadkach lub działania do-tyczące
profilowania
Nie wykorzystujemy żadnych automatycznych procesów przetwarzania danych w celu wydania
orzeczenia – włącznie z profilowaniem.

