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Ogólna klauzula informacyjna dla potencjalnych Klientów
1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w czasie kontaktu z naszym
pracownikiem jest Meble Matkowski Sp. z o.o. z siedzibą w Krzyżu Wlkp. 64-761, ul.
Drawska, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem
pisząc na adres siedziby spółki lub telefonując pod numer wskazany do kontaktu.
Adres do kontaktu:
Meble Matkowski Sp z o.o.
Drawiny 72
66-530 Drezdenko
tel. (95) 7492441
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy
oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, w tym udzielenia informacji
koniecznych dla podjęcia przez Ciebie decyzji o ewentualnym zawarciu umowy.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że
uzyskanie potrzebnych informacji oraz zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres potrzebny
dla przygotowania i udzielenie informacji, a w przypadku zawarcia umowy, do czasu
przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.
6. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom przetwarzającym dane na
zlecenie Administratora, takim jak: dostawcy usług IT, operatorzy pocztowi, podmioty
przetwarzające dane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, doradcy
zewnętrzni, przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie umowy z
Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Odbiorcami danych
osobowych mogą być także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów
prawa. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom
WARP zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje
Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
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