POLITYKA PRYWATNOŚCI

I.

Dane kontaktowe Eurometal S.A.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Eurometal S.A. przy ul. Ignacego Mościckiego 8 w
Stalowej Woli zarejestrowana w KRS nr 0000147414 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
NIP: 865-22-30-687, REGON: 831202750, strona internetowa: www.eko-swiat.pl.
II.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Eurometal S.A.

Informujemy, że Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych i mają Państwo prawo
kontaktu bezpośrednio z IOD pod adresem e-mail iod@eko-swiat.pl lub pocztą tradycyjną.
III.

Podstawa prawna

Wszystkie dane osobowe w Eurometal S.A. są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, w tym 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, dalej RODO.
IV.

Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych

- Państwa dane chronione są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z
wymogami Rozporządzenia,
- Jesteśmy zobowiązani do bezpiecznego przechowywania Państwa danych osobowych za
pośrednictwem wszelkich dostępnych technicznych i organizacyjnych środków, tak więc nie mają w
nie wglądu osoby trzecie,
- Kategoria Państwa danych osobowych zbierane są w minimalnym zakresie, niezbędnym, aby
realizować cele, dla których są zbierane,
- Cele dla których zbieramy Państwa dane są jasno określone i mają swoje oparcie w przepisach prawa.
Eurometal S.A. nie przetwarza danych w sposób niezgodny z tymi celami,
- Wszelkie udostępnianie danych innym podmiotom, jest bezpieczne i zgodne z obowiązującymi,
umownie zabezpieczone i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
- Realizujemy szereg Państwa praw, np. prawo do usuwania, wycofania, ograniczania danych
osobowych i innych.

V.

Cele przetwarzania oraz czas przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- Zawarcia umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- Realizacji i rozliczenia przedmiotowej umowy - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b w związku z art. 6
ust. 1 lit. c RODO,
- Wykonania wszelkich ciążących obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

- W przypadku powstania jakichkolwiek zaległości z tytułu zawartej umowy w celu umożliwienia
Administratorowi Danych przeprowadzenia działań windykacyjnych związanych z dochodzeniem
roszczeń - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- W przypadku weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do wykonania takiej oceny
przy zawarciu umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- W przypadku wyrażenia dobrowolnych zgód dane będą przetwarzane w celu realizacji działań
marketingowych (marketingu tradycyjnego oraz w celu otrzymywania informacji handlowych za
pośrednictwem komunikacji elektronicznej e-mail, SMS), a także w celu wykorzystania urządzeń
końcowych, którymi Państwo się posługują (e-mail, telefon) w celu realizacji marketingu
bezpośredniego – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
- Realizacji badań satysfakcji klienta w tym uzyskiwania informacji jakościowych, prowadzenia badań
posprzedażowych, badania rynku, statystyka, analityka – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
- Dane mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody na jeden lub kilka określonych celów,
- Na stronie internetowej pod adresem www.eko-swiat.pl, w imieniu Eurometal S.A. mogą być zbierane
dane osobowe kandydatów do pracy.
Administrator Danych informuje, że Państwa dane osobowe będą przekazywane do firm
współpracujących wyłącznie w celu realizacji naszej umowy. Firmy współpracujące otrzymają Państwa
dane jedynie po uprzednim zobowiązaniu się do zapewnienia właściwych technicznych i
organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych, jak również do zachowania poufności danych.
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych oraz osób Państwa reprezentujących na
podstawie wyrażonych zgód będziemy je przetwarzać do czasu, aż wycofane zostaną zgody w tym
zakresie lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane uzyskane na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych
interesów Eurometal S.A. stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa
oraz osoby Państwa reprezentujące sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Okres przetwarzania
danych może być każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z
obowiązujących przepisów prawa.
VI.

Państwa prawa związane z ochroną danych osobowych

Administrator Danych informuje, że przysługuje Państwo prawo do żądania od administratora dostępu
do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia „prawo do
bycia zapomnianym” – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy Państwa dane
przetwarzali lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Z przysługujących Państwu praw można
skorzystać w każdym dowolnym momencie.
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód, Administrator Danych
informuje o przysługującym Państwu prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania
przyczyny i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz złożyć wszelkie wnioski dotyczące
przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw można kontaktując się z

Administratorem Danych z wykorzystaniem adresu e-mail: iod@eko-swiat.pl lub w formie tradycyjnej
- pisemnej na adres siedziby firmy. Państwa wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki.
VII.

Prawo do wniesienia skargi do organu

Administrator Danych informuje również o przysługującym Państwu prawie wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII.

Informacje o wymogi i dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednak
niezbędne do zrealizowania tych celów.
Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w tym profilowania
Podane przez Państwa dane są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz niezbędne w celu
odpowiedzi na zgłoszone zapytanie.

