Max Metal sp.z o.o
Ul. Budowlanych 1
64-100 Leszno

Ogólna klauzula informacyjna dla Klientów i Dostawców
Max Metal Sp. z o.o.

Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Max Metal Sp. z o.o z
siedzibą w 64-100 Leszno, ul. Budowlanych 1, NIP 697-225-70-08, Krs : 0000330851.Z Administratorem można kontaktować się
pisemnie na adres Max Metal Sp.z o.o, ul. Budowlanych 1, 64-100 Leszno, lub mailowo na adres w.kaczmarek@maxmetal.pl
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
- handlowych i marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt a), b),c),
- będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu w szczególności w celach archiwalnych , statystycznych, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami z Państwa strony oraz windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f).
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa, oraz podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązań umownych np. dostawcy usług IT,
zewnętrzne biuro rachunkowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, Krajowy Rejestr Długów.
4. Administrator Państwa danych osobowych może przekazywać dane osobowe uprawnionym podmiotom wyłącznie zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz przepisami ustawy ogólnej o zasadach powierzania danych osobowych
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przestaniemy
przetwarzać Państwa dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9. Państwa dane nie będą przekazane do odbiorcy w państwie trzecim
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować może odmową zawarcia i realizacji umowy.

Leszno, 24.05.2018

NIP: PL 697-225-70-08 REGON:301116669, KRS: 0000330851, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, Kapitał zakładowy: 885 000 zł

