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Administratorem danych osobowych jest RBB - STAL Sp. z o. o.
z siedzibą w Jarocinie 63-200, przy ul. Powstańców Wlkp. 1 B, tel:
627472298.
Z Administratorem można skontaktować się:
 Telefonicznie: tel: 627472298.
 Pocztą elektroniczną pod adresem: info@rbb-stal.com.pl.
Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy, jej rozliczenia
oraz ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń.
Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 pkt
b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych), a także do
ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi
uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 pkt. f
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
Dodatkowe dane będą przetwarzane w celach marketingowych, tj.
przesyłania przez RBB -STAL Sp. z o .o. informacji o działaniach
promocyjnych RBB-STAL Sp. z o. o.
Podstawą prawną
przetwarzania danych w celu wysyłania tych informacji będzie
prawne uzasadniony interes RBB - STAL Sp. z o. o. tj. marketing
bezpośredni.
Podanie danych jest warunkiem realizacji umowy, a ich niepodanie
uniemożliwi jej zawarcie.
Kupujący może dodatkowo wyrazić zgodę w umowie na
przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną.
Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po
jej rozwiązaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W
przypadku wyrażania zgody na przesyłanie informacji handlowych
droga elektroniczną dane będą przetwarzane do czasu wycofania
zgody.
RBB - STAL Sp. z o. o. może angażować do przetwarzania danych
osobowych w jego imieniu zewnętrznych dostawców usług ( np.
podmioty świadczące usługi księgowe, dystrybucyjne, wsparcie
IT).
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
osobowych, w tym w celach marketingowych, wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia
zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
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