INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
W związku z wejściem w życie rozporządzenia 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO informujemy, iż:
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Administratorem danych osobowych jest Spółka działająca pod firmą SKL PLUS Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-608) przy ul. Błażeja 70E, REGON
301067675, NIP 9721195168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000334391. Dokumenty rejestrowe spółki znajdują się w Sądzie
Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, numer telefonu 61 622 94 67, e-mail rodo@sklplus.eu.
Inspektor Danych Osobowych nie został wyznaczony.
Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer(y)
telefonów.
Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celach niezbędnych do realizacji umów,
zleceń, oraz podejmowania działań marketingowych i rekrutacyjnych.
Podstawą przetwarzania danych jest w zależności od sytuacji Art 6, ust. 1 lit. od a do f.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres odpowiedni i nie dłuższy od okresów zgodnych
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania
danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe będziemy przetwarzać
do momentu jej wycofania.
Odbiorcą danych osobowych mogą być: firmy kurierskie, transportowe, pocztowe, firmy
zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi i integratorzy administratora
(w zakresie niezbędnym do sprawnej realizacji składanych przez Państwa zamówień, zawartych
umów oraz utrzymania stałego kontaktu z obecnym i potencjalnym klientem).
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie
do przenoszenia danych.
W przypadku wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, zgodnie z Art 6, ust. 1, lit. a,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
Niepodanie danych osobowych w przypadku konieczności realizacji zleceń lub umów może
skutkować brakiem możliwości ich wykonania.
Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
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