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Szanowni Państwo,

Poniżej kilka ważnych informacji dotyczących zasad bezpiecznego przetwarzania Państwa
danych osobowych przez naszą firmę.
W związku ze zmianami wynikającymi z RODO prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą
informacyjną :

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Inter Trade Sp. z
o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502) przy ul. Legionów 243 A.
2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Inter Trade Sp. z o. o.
w celach niezbędnych do realizacji umowy handlowej lub w przypadku jej braku przedstawienia oferty handlowej, realizacji zamówienia oraz możliwości wystawienia
dokumentów magazynowo - księgowych.
3. Dane osobowe które są przetwarzane to m.in. imię, nazwisko, dane teleadresowe,
dane niezbędne do realizacji procesów o których mowa w punkcie 2.
4. Inter Trade Sp. z o. o. administruje Pana/Pani dane osobowe zgodnie z :
- rozporządzeniem 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,
- ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r.

5. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom
administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie
zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Państwa dane
Konto: ING Bank Śląski S.A. nr 15 1050 1070 1000 0022 6091 6776
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171364
NIP 548-23-13-420. Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN

Utrzymujemy przemysł w ruchu

Inter Trade Sp. z o.o.
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 243 A
tel.: 032/743 56 70, fax: 032/743 56 99
www.intertrade.com.pl
info@intertrade.com.pl

osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z odnośnymi
przepisami prawa.
7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z
prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
momentu wycofania zgody.
9. Mają Państwo także prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie
będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
11. W celu realizacji punktu nr 8, oraz w przypadku skorzystania z prawa do cofnięcia
zgody prosimy o przesłanie e-maila na adres: daneosobowe@intertrade.com.pl.
12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa
podania danych osobowych będzie skutkować odmową realizacji działań o których
mowa w punkcie 2.
13. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22. RODO.

Informujemy ponadto, iż polityka bezpieczeństwa serwisu www oraz polityka
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Inter Trade Sp. z o.o. zostały
dostosowane do obecnych przepisów prawnych.
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