Gdańsk, 2018.05.23

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Solwit.eko sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (dalej:
„RODO”) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solwit.eko sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-298)
przy ul. Azymutalnej 11 (dalej: „Solwit eko”);
2. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Solwit eko można znaleźć na
stronie http://www.solwit-eko.com;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania newsletterów oraz w celu
marketingowym, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez lub ich odbiorcą będą m.in. następujące podmioty:
a. pracownicy Solwit eko,
b. osoby współpracujące z Solwit eko na podstawie umowy o współpracy;
c. administratorzy systemów Solwit eko;
d. wybrani usługodawcy Solwit eko (np.: podmioty świadczące usługi e-mail marketingu; dostawcy
systemu CRM).
5. Pani/Pana dane osobowe będą chronione poprzez zastosowanie odpowiednich środków (technicznych,
fizycznych oraz organizacyjnych) zgodnych ze standardem rynkowym, w celu zapewnienia poufności,
integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy
dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych (incydentowi
bezpieczeństwa);
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie decyzji Komisji
Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody bądź do momentu
przedawnienia roszczeń związanych z celami, dla których zbierane są dane osobowe;
8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
9. posiada Pani/Pan prawo również do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego przesłania
na adres mailowy: solwit.eko@solwit-eko.com.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
w celu doboru odpowiednich adresatów informacji handlowych.
11. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
12. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów otrzymywania
informacji dotyczących usług świadczonych przez Solwit.eko;
13. Wyrażenie zgody dotyczącej przetwarzania danych następuje przez zaznaczenie pól przy formułach:
[ ] Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Solwit.eko sp. z o.o. Zgoda
jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie poprzez przesłanie maila na adres:
solwit.eko@solwit-eko.com, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Administratorem danych jest Solwit.eko sp. z o.o. z
siedzibą w Gdańsku.
[ ] Potwierdzam zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez
Solwit.eko sp. z o.o.

