CLAUZULA DE INFORMARE
NEWSLETTER
În conformitate cu art. 13 lit. 1, 2 ale Regulamentului Parlamentului European și a Consiliului (CE) 2016/679 din data de 27
aprilie 2016 despre protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor și transferul liber al acestor date, abrogând
directiva 95/46/CE (regulamentul general de protecție a datelor personale), Jurnalul Oficial UE L 119 din 4.5.2016 – numit în
continuare GDPR se informează că:

1. Administratorul datelor dumneavoastră personale este S.C IMPRO S.L.R. cu sediul în Cracovia (30-527), strada

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

Nadwiślańska 11/139, cu locația de prestare a activității la adresa:
• Grojec, ul. Grojecka 39, 32-566 Alwernia;
• Dąbrowa Górnicza (41-303), ul. Budowlanych 10.
Administratorul a creat funcția de Inspector al Datelor Personale – Doamna Wioletta Kaczmarek, care poate fi contactată
pe adresa de e-mail: inspektor@bp2.pl.
Cu Inspectorul Datelor Personale puteți intra în contact pentru orice fel de întrebări sau nelămuriri legate de prelucrarea
datelor cu caracter personal și beneficierea de drepturile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal.
Datele personale vor fi prelucrate conform legislației cu scopul:
• trimiterii NEWSLETTERULUI în baza acordului conform art. 6 alin. 1, lit a) GDPR;
• trimiterii de informații comerciale în format electronic în baza acordului conform art. 6 alin. 1, lit a) GDPR în legătură
cu executarea prevederilor Legii din data de 18 iulie 2002 despre prestarea serviciilor în format electronic (Dz. U.
2002 nr.144 poz. 1204 cu modificările ulterioare).
Datele personale vor fi date la dispoziție numai entităților îndreptățite pentru a le recepționa în baza legislației precum și
colaboratorilor firmei S.C IMPRO S.L.R.
Datele personale vor fi prelucrate până în momentul retragerii acordului dumneavoastră pentru prelucrarea acestora.
Aveți următoarele drepturi:
• de accesare a datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 15 GDPR;
• de corectare a datelor în conformitate cu art. 16 GDPR;
• de ștergere a datelor în conformitate cu art. 17 GDPR;
• de limitare a prelucrării datelor în conformitate cu art. 18 GDPR;
• de refuz în conformitate cu art. 21 GDPR;
• de transfer a datelor în conformitate cu art. 20 GDPR;
Aveți dreptul de retragere a acordului în orice moment, fără niciun efect asupra dreptului de prelucrare a datelor care a fost
efectuat în baza acceptului înainte de retragerea acestuia.
Aveți dreptul de trimitere a unei plângeri către Președintele Agenției de Protecție a Datelor Personale cu sediul
în Varșovia (00-193), adresa ul. Stawki 2, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor încalcă legislația de protecție
a datelor personale.
Datele personale vor ajuta la luarea automatizată de decizii, inclusiv la profilare. Luarea automată a deciziilor va avea loc
în baza condițiilor stabilite în regulamentul serviciului newsletter S.C IMPRO S.L.R. iar consecința acestei prelucrări va fi
primirea informațiilor de marketing selecționate în cadrul serviciului NEWSLETTER, care nu vor avea niciun efect legal
asupra dumneavoastră.
Oferirea datelor personală este voluntară, dar neoferirea acestora va avea ca efect imposibilitatea de realizare a comenzilor
din partea Administratorului, adică a trimiterii NEWSLETTERULUI cu informațiile de marketing selecționate.

