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Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z ustawą z dnia 10-05-2018r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r RODO) 

niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych:

1. Administratorem danych osobowych jest firma NETRA Reklama Patrycja Piaskowska 

z siedzibą w Jaworzu, ul. Turystyczna 192, 43-384 Jaworze reprezentowana przez w/w właścicielkę firmy.

2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu prawidłowego wykonania umów handlowych, 

realizacji zamówień i przedstawienia ofert handlowych (art.6 ust.1 lit b RODO), rozpatrywania skarg i reklamacji 

(art.6 ust.1 lit c RODO), prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

(art.6 ust.1 f RODO) w celach podatkowych i rachunkowych.

3. Odbiorcami danych osobowych jest firma NETRA Reklama wraz z upoważnionymi pracownikami firmy:

pracownicy działu obsługi klienta

współpracujący przedstawiciele handlowi

współpracownicy działu zaopatrzenia wraz z kurierami

firma zewnętrzna prowadząca księgowość wraz z windykacją.

Dane nie będą udostępniane osobom trzecim bez Państwa zgody, z wyłączeniem umów lub zamówień wykonywanych 

przez firmy współpracujące. 

Dodatkowo dane osobowe są przekazywane podmiotom prowadzącym działalność: transportową/logistyczną wraz z 

kurierską, pocztową, podmiotom informatycznym.

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa (np. US i ZUS, organy ścigania, Sądy) 

w zakresie obowiązku ujawnienia danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

4. Dane osobowe przechowywane są bezterminowo. Cofnięcie zgody z Państwa strony wymaga formy pisemnej 

dostarczonej do naszej firmy za pośrednictwem poczty lub wiadomości elektronicznej z prośbą o wycofanie z naszej bazy 

danych systemów informatycznych, z pominięciem danych osobowych niezbędnych w celach podatkowych, 

rozliczeniowych oraz rachunkowych. Te dane będą przechowywane przez okres zgodny z aktualnymi przepisami prawa.

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich usunięcia, aktualizacji oraz 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Jeżeli przetwarzanie danych, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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