Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania
danych osobowych
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
informacji (określane jako RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W świetle powyższego informujemy, że:

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH:
Administratorem Państwa Danych Osobowych (dalej: Administrator) jest Andrychowska
Fabryka Maszyn DEFUM S.A., ul. Stefana Batorego 35, 34-120 Andrychów,
NIP: 551-000-67-02, KRS: 0000019254.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na
adres: ul. Stefana Batorego 35, 34-120 Andrychów lub email: rodo@afm.com.pl

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą ręcznie lub automatycznie przetwarzane, w celu:
 zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych
przez administratora,
 wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności:
wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów
księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
 ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
 szeroko pojętej współpracy handlowej.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzamy następujące dane osobowe, jeżeli zostaną nam udostępnione:
 imię i nazwisko,
 stanowisko,
 nazwę i adres firmy,
 email,
 numer telefonu,
 inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie podał w ramach
korzystania z usług,
Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
 upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Andrychowska
Fabryka Maszyn DEFUM S.A.
 podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo-finansową, prawną
i organizacyjną firmy Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A.
Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe
ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww.
produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Andrychowska Fabryka
Maszyn DEFUM S.A.

Przekazywanie danych do Państw trzecich - Dane nie są przetwarzane na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i poza nim.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od
okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych
obszarach przetwarzania danych osobowych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo:








żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
przeniesienia Państwa danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

