
Klauzula informacyjna
Na postawie art 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2017 z dnia 27
kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46
WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( Dz .U.UE L.2016.119.1) oraz zgodnie z
przepisami RODO (art 12-15 )
Informujemy , ze administratorem Panstwa danych osobowych jest FHU PROFI-TERM Agnieszka
Protasiewicz z siedziba w Dabrowie Górniczej przy ul. Św Antoniego 49 NIP 6291058288
1. Administrator w serwisie internetowym prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych  

osobowych w zakresie ( imienia i nazwiska , adresu zamieszkania, adresu mailowego oraz nr
telefonu  

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będa w celu wywiązania się przez firmę PROFI -TERM z
zawartej umowy zakupu oferowanych produktów i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży w przypadku
niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy . :Jednocześnie informujemy ,iż
posiadają Państwo prawo do :  

4. zadania od firmy PROFI-TERM dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

5. Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
6. Przenoszenia danych
7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
9. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym, profilowaniu
10. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich

przetwarzanie
 
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
1 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Firmę
   PROFI-TERM Agnieszka Protasiewicz z siedziba w Dabrowie Górniczej przy ul. Św Antoniego
49
NIP 6291058288 w celu zawarcia umowy sprzedaży i jej realizacji
2 Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam , ze są one zgodne z prawda
3 zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacja o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.




