Skrócona Klauzula Informacyjna

„Informujemy, że:
1) Administratorem (ADO) Pana/Pani Danych osobowych jest spółka PROGRES AUTOMATYKA Sp. z
o.o. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju, 44 - 335, ul. Północna 32, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000583250 (oznaczenie sądu
rejestrowego: Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego),
posiadająca nr NIP: 6332234725 oraz nr REGON: 362867260, której kapitał zakładowy wynosi:
245.000,00 zł, adres e-mail: sprzedaz@progres-automatyka.pl , nr tel.: 32 475 15 15, nr faks: 32
475 17 83,
2) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
− w celu niezbędnym do wykonania umowy (sprzedaży towaru, świadczenia usług drogą
elektroniczną za pośrednictwem naszego Sklepu zgodnie z regulaminem dostępnym na
stronie internetowej Sklepu), której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani
żądanie przed zawarciem którejkolwiek z tych umów – tj. Dane osobowe są przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
− w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO,
obejmujących:
• marketing bezpośredni - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku utworzenia
przez Pana/Panią konta klienta w ramach Sklepu lub zawarcia z ADO umowy sprzedaży
towaru,
• w przypadku, gdy nie jest Pan/Pani stroną umowy, a jedynie przedstawicielem naszego
klienta – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez nas jako ADO i stronę trzecią
– naszego klienta reprezentowanego przez Pana/Panią, tj. Dane osobowe są
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla celów doprowadzenia do
zawarcia i wykonania umowy pomiędzy nami jako ADO a reprezentowanym przez
Pana/Panią klientem,
− marketing bezpośredni produktów ADO w przypadku zapisania się przez Pana/Panią do
newsletter’a i wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w takim celu, tj. Dane
osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tzn. na podstawie udzielonej
przez Pana/Panią zgody,
3) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do dotyczących Pana/Pani Danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, prawo do ich usunięcia – w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17
RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO. W
przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody lub w celu zawarcia i wykonania umowy, przysługuje Panu/Pani także prawo do
przenoszenia swoich Danych osobowych. W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani Danych
osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem,
4) w zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani Danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO (tj. na potrzeby marketingu bezpośredniego albo w celu doprowadzenia do
zawarcia i wykonania umowy pomiędzy nami jako ADO a reprezentowanym przez Pana/Panią
klientem), przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec
przetwarzania Danych osobowych na zasadach określonych w przepisach art. 21 RODO,
5) szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych zawarte są w Polityce
Prywatności dostępnej na naszej stronie www.

