Obowiązek INFORMACYJNY według RODO
Na podstawie 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
(ogólnego
rozporządzenia
o
ochronie
danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:
1) administratorem Twoich danych osobowych jest ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY
BILIŃSKI SPÓŁKA JAWNA NIP 7272720924, UL. MICKIEWICZA 29,95-050,
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz
się skontaktować pod adresem: iod@farbiarniabilinski.pl
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obsługi procesu
zamówienia, działań marketingowych na podstawie udzielonej zgody oraz do kontaktu
handlowego. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody oraz w
przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich
danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania
umowy, której jesteś stroną.
4) kategorie danych osobowych obejmują m.in.: numer telefonu, adres, nazwę, funkcję
(osoba decyzyjna) i email;
5) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w
naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty
współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa
6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej;
7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do realizacji obsługi procesu
zamówienia, działań marketingowych oraz do kontaktu w celach marketingowych do
czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych;
8) posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
9) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE z dnia 27
kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (RODO)
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości realizacji obsługi procesu zamówienia,
prowadzenia działań marketingowych oraz kontaktu handlowego
11) decyzje podejmowane wobec danych będą podejmowanie w sposób
zautomatyzowany, w tym będą poddawane profilowaniu na zasadach wynikających z
dostępnych narzędzi marketingowych w celu przygotowania najbardziej odpowiedniej
dla Ciebie informacji handlowej, zgodnie z udostępnioną Tobie polityką prywatności –
link.

INFORMATION DATED according to RODO

Based on Regulation of the European Parliament and the Council of (EU) 2016/679 from 27th
of April 2016 on the protection of individuals about the processing of personal data and on the
free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / WE (general regulation on
protection data), Dz.U.UE.L.2016.119.1, we would like to inform you that:
1)The administrator of your personal data is ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY
BILIŃSKI SPÓŁKA JAWNA NIP 7272720924, UL. MICKIEWICZA 29,95-050,
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
2) The administrator has appointed an inspector of personal data protection, which you can
contact at: iod@farbiarniabilinski.pl
3) Your personal data will be processed to provide service for the ordering process, marketing
activities based on granted consent and for commercial contact. Personal data are processed
based on consent and in cases where the law imposes an obligation to process such personal
data or if this processing is necessary for the conclusion and performance of the contract to
which you are a party.
4) Categories of personal data include: telephone number, address, name, function (decisionmaker) and e-mail;
5) the recipient of your personal data may be entities processing data on our behalf based on a
contract for entrusting data processing and cooperating entities as well as entities obliged to
do so pursuant to the law
6) Your personal data will not be transferred to a third country or an international
organization;
7) Your personal data will be stored for handling the order process, marketing activities and
contact for marketing purposes until you withdraw your consent to data processing;
8) You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or
limitation of processing and the right to object to the processing, the right to transfer data, and
the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing that
has been carried out consent before withdrawal,
9) You have the right to lodge a complaint to the supervisory body when you feel that the
processing of personal data violates the EU Regulation from 27th of April 2016 on the
protection of individuals about the processing of personal data and the free flow of such data
(RODO)
10) Providing personal data is voluntary, but the consequence of not providing personal data
will be the inability to provide service for the order process, marketing activities and business
contact
11) Decisions made against data will be taken in an automated manner, including profiling
based on available marketing tools to prepare the most appropriate commercial information
for you, in accordance with the privacy policy provided - link.

