Sumi Sp. z o.o. Sp. k.

Klauzula Informacyjna

Administratorem i odbiorcą Pana/Pani danych osobowych, jest Sumi sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy Ul.
Drobiarskiej 35, 05-070 Sulejówek. Zebrane dane są przetwarzane na podstawie:
art. 6 ust 1 pkt b RODO tj. w celu realizowania zamówienia,
art. 6 ust 1 pkt a w celu przesyłania ofert, marketingu produktów własnych oraz wysyłki newslettera,
art. 6 ust 1 pkt c RODO w celu wypełnienia obowiązków spoczywających na SUMI sp. z o.o. sp. k. na
podstawie ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (dalej: „UWM”).
Pani/Pana dane nie będą udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wyraźnie wymagane przepisami prawa. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji zamówienia, obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy, a także
przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z UWM. Podanie danych jest konieczne do realizowania zamówienia / otrzymywania ofert i newsletera. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości świadczenia usług przez SUMI sp. z o.o. sp. k. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie
opiera się na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania
oraz przenoszenia danych. Ma Pan/Pani także prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, co będzie mogło być realizowane w zakresie w jakim nie pozostaje w sprzeczności z UWM. W celu realizacji tych praw należy skontaktować się
poprzez e-mail na adres: rodo@sumi.com.pl lub wysyłając list na adres ul. Drobiarska 35, 05-070 Sulejówek.
W przypadku zastrzeżeń co do legalności przetwarzania danych ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszego dokumentu
mogą używać wyłącznie klienci Baraniewski & Kawa
Kancelaria Adwokacja Sp. j. dla których dokumentacja
została przygotowana na własny użytek.
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