Polityka prywatności
W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, 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), zwane dalej RODO uprzejmie
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest OPEGIEKA sp. z o. o. w Elblągu (82-300), al. Tysiąclecia 11
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Tomasz Wechterowicz, kontakt email: iod@opegieka.pl

3. Udostępnione przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą w celach:
marketingu bezpośredniego (odpowiedź na zgłoszenie w formularzu)
oraz
wysyłanie materiałów marketingowych i informacji handlowych w przyszłości (w przypadku udzielenia
przez Pana/Panią odpowiedniej zgody).
4. Podstawą prawną przetwarzania przez OPEGIEKA sp. z o. o. Pani/Pana danych osobowych jest
Rozporządzenie 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) a w szczególności artykułu 6 ust. 1 lit. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w celu odpowiedzi ofertowej; oraz
artykułu 6 ust. 1 lit. a) na podstawie wyrażonej zgody w celach marketingowych.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania, lub wycofania zgody, które można zrealizować drogą elektroniczną wysyłając maila na
adres: PODAĆ ADRES MAILOWY DO OBSŁUGI FORMULARZA
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są
niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W
przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie
wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej,
przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania
ich kopii.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich
danych osobowych, co skutkowało by wykreśleniem z bazy klientów.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane przetwarzane przez OPEGIEKA sp. z o. o. nie będą przesyłane do państw trzecich.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać profilowaniu.

