
 
 

OCHRONA DANCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Prestige Meble Jolanta Radzicka-Pedo ul. Mickiewicza 23/2, 66-400 Gorzów Wlkp. 

 

2. Aby zapewnić przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych podjęliśmy odpowiednie i niezbędne działania 

mających na celu zapewnienie prawidłowej ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez sporządzanie i 

wdrażanie właściwych warunków organizacyjnych i technicznych. 

 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu: 

a) informowania Państwa o oferowanych przez nas produktach i usługach, 

b) niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, 

c) niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście lub będziecie Państwo stroną, 

 

4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na 

podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem 

sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, 

nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego 

interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

5. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą 

Państwa sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.  

 

6. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub 

usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy, tacy jak np. firmy księgowe, kancelarie 

prawnicze, firmy transportowe.  

 

7. Macie Państwo prawo do: 

a) dostępu do swoich danych, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

c) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

d) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do : 

 

a) świadczenia usług na podstawie zawartych umów, zleceń, zamówień i/lub proform. 

a) przygotowania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.  

 

Kontakt w sprawie edycji/dostępu  do danych osobowych: 

Siedziba firmy wskazana w pkt. 1 lub a-mail. jolanta@prestige-meble.eu 

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 


