Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BEST EKO Sp. z o.o. w Żorach
ul. Gwarków 1, zarajestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod nr KRS
0000121322 (zwana dalej: Administratorem); Administrator prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) inspektor danych osobowych u Administratora jest dostępny pod adresem e-mail:
iod@best-eko.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji bieżącej obsługi klienta i nie
będą udostępniane innym odbiorcom,
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- art. 6 ust. 1a) RODO1 i wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie
danych,
5) podanie danych jest niezbędne do realizacji bieżącej obsługi klienta, w przypadku
niepodania danych niemożliwa jest realizacja tejże obsługi,
6) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji obsługi klienta.
Ewentualne dalsze przetwarzanie może wynikać z innych podstaw prawnych, w
szczególności wiązać się z wykonaniem zawartej przez Panią/Pana umowy z
administratorem lub wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
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Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

