Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziecie Państwo poniżej.
Administratorem danych osobowych jest Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-109)
przy ul. Metalowców 6, posiadająca NIP 9691586199, REGON 241830752, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod
nr KRS: 0000374289.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy.
Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: kancelariom prawnym, firmom
ubezpieczeniowym.
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski.
Państwa dane pozyskane w związku z realizacją umowy przechowujemy przez okres współpracy do końca roku
kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowaliście w sprawie jej zawarcia.
Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczeń z umowy
Przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, można zażądać, abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych
Mają Państwo prawo żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich
przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane
na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są one potrzebne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania
danych.
Każda osoba ma prawo do sprzeciwu „marketingowego”. Ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu
prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Mają także Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy
publicznej. Należy wtedy wskazać Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas
przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że
podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Państwa dotyczące, które nam państwo dostarczyliście na podstawie umowy
lub Państwa zgody. Możecie Państwo też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, istnieje możliwość złożenia w tej sprawie
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy
na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres email: wmn@wmn.com.pl lub zadzwonić pod
numer: 32 330 63 40.
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