Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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, dalej „RODO”), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością GRAW z siedzibą w Ozorkowie, ul. Kolejowa 2, zwany dalej ADO, a osobą
odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, powołaną przez Zarząd jest Marek
Wielemborek, dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej: marek.wielemborek@graw.pl lub adres
siedziby.
2. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego, telefonu
i stanowiska przetwarzane będą na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu, tj.
w celu marketingu bezpośredniego towarów i usług ADO oraz podmiotów współpracujących
z ADO.
3. Pani / Pana dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi
przez ADO działaniami realizowanymi w jego imieniu – firmom spedycyjnym, które będą
dostarczać towar do Państwa, podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia,
podmiotom uprawnionym na postawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub z innych źródeł,
jak Internet i publikacje branżowe.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy – prawnie
usprawiedliwionego celu, interesu administratora danych. Jeżeli przetwarzanie danych
będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez GRAW Sp. z o.o., okres przetwarzania danych osobowych może zostać
przedłużony.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym
w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego
przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki
prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana uprawnienia.
8. Posiada Pani / Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych osobowych osobiście w siedzibie ADO oraz otrzymania ich
kopii,
a drogą pisemną i za stosownym uzasadnieniem do:
- ich sprostowania oraz uzupełnienia danych, - cofnięcia zgody/zgód na przetwarzanie
danych osobowych w danym celu, w dowolnym momencie, jeśli taka zgoda została
udzielona.
- usunięcia danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Pani/Pana
sytuacją zgodnie z art. 21 RODO,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
Jednocześnie ADO informuje o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego na terenie siedziby
GRAW sp. z o.o. – na zewnątrz budynku biurowo magazynowego.

Prosimy o odpowiedź bądź potwierdzenie otrzymania powyższej wiadomości.
Uwaga: Wiadomość jest przeznaczona tylko dla adresata, może być poufna i objęta zakazem
ujawniania. Jeżeli nie jesteś jej zamierzonym adresatem informujemy, że wszelkie rozprowadzanie,
dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Prosimy o poinformowanie
nadawcy i niezwłoczne usunięcie tej wiadomości ze swojego komputera bez otwierania załączników.
Dziękujemy.
Please reply or confirmation receive of the above message.
Note: This information is intended solely for the addressee, may be privileged, confidential and
protected from disclosure. If you are not intended recipient, you are hereby notified that any
dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. Please notify the
sender by reply transmission and immediate delete it from your computer without opening the
attachments. Thank you.

