Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana przekazywanych danych jest firma „JARDEX” Usługi, Handel, ImportEksport Jacek Radecki z siedzibą: 44-246 Szczejkowice, ul. Leśna 4, Filia: 44-240 Żory, ul.
Rolnicza 8, e-mail: biuro@jardex.com.pl, tel. 32)435-81-41.
2) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja umowy pomiędzy Panem/Panią a
Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla której przetwarzanie danych jest niezbędne.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz
do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
4) Dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
- inne strony transakcji
- firmy transportowe
- spedytorzy
- agencje celne
- ubezpieczyciele
- organy i urzędy państwowe lub samorządowe
- sądy
- komornicy
- biura informacji gospodarczej
- operatorzy pocztowi i kurierzy
- banki
- podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, informatycznych,
prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
5) Dane osobowe Pani/Pana będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie
wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń
wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego. A jeżeli osoba,
której dane dotyczą, wyrazi taką zgodę – także na potrzeby i przez czas późniejszy, aż do cofnięcia
wyrażonej zgody.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia umowy, zaś ich niepodanie
będzie skutkować niemożliwością zawarcia wyżej wymienionej umowy.
7) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
8) Pani/Pan ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

