ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
ALMA ALPINEX sp. z o. o. z siedzibą w Piekoszowie
Szanowny Kliencie!
Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną i korzysta lub zamierza korzystać ze świadczonych przez nas usług jako konsument, w związku
z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (Dz.U.E.L.2016.119.1, ogóle rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej określane jako: „RODO”)
uprzejmie informuję Panią/Pana, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka ALMA ALPINEX sp. z o. o. z siedzibą w Piekoszowie (26065) przy ul. Czarnowskiej 54F, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach –
Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847770, posiadająca numer REGON:
291092580, NIP: 9591351516. Kontakt z Administratorem można uzyskać informacji w drodze listowej (ul. Czarnowska
54F, 26-065 Piekoszów), mailowej kgawronska@almaalpinex.com.pl lub telefonicznej 048 41 246 35 17, dalej określany
również jako „Spółka”
2. Inspektorem Ochrony Danych w ALMA ALPINEX sp. z o. o. jest Kancelaria Prawna Głowacz Polak. Kontakt
z Inspektorem może Pani/Pan uzyskać w drodze korespondencyjnej (ul. Karolkowa 50 lok. 4, 01-203 Warszawa), mailowej
(biuro@gpkp.pl) lub telefonicznej (+48 725 439 290).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu, udzielenia informacji w oparciu o udzieloną przez Pani/Pana
zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wykonania zawartej przez Panią/Pana z ALMA ALPINEX sp. z o. o. umowy dotyczącej
sprzedaży towarów lub świadczenia usług oferowanych przez ALMA ALPINEX sp. z o. o. (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
a także wykonania ciążących na ALMA ALPINEX sp. z o. o. obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
dochodzenia roszczeń, weryfikacji wiatygodności płatniczej, obsługi reklamacji, marketingu bezpośredniego usług objętych
ofertą handlową ALMA ALPINEX sp. z o. o. w tym w celu dopasowania oferty handlowej i działań promocyjnych do
Pani/Pana potrzeb, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów
księgowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji poszczególnych
celów, dla których są one przetwarzane. Co do zasady, dane osobowe zebrane w celu zawarcia i realizacji umowy
przetwarzane są przez okres konieczny do wykonania obowiązków wynikających z tej umowy, chyba że regulacje prawne,
w szczególności rachunkowe lub podatkowe, obligują Administratora do przetwarzania danych osobowych przez dłuższy
okres i/lub do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, który wynika z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa – w zależności od tego, który z ww. okresów jest dłuższy. Wyżej wskazane okresy przetwarzania danych
mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku roszczeń i postępowań, np. sądowych – o czas trwania
tych postępowań.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następujacym kategoriom podmiotów:
a) podwykonawcom, czyli podmiotom za pomocą których ALMA ALPINEX sp. z o. o. realizuje własne zobowiązania
jak np. przewoźnicy, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje,
b) podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe,
c) właścicielom platform informatycznych, w których przechowywane są Pani/Pana dane osobowe,
d) organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania usunięcia swoich danych osobowych;
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich
danych osobowych;
d) wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
e) sprostowania swoich danych osobowych;
f) przenoszenia swoich danych;
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza poza Europejski Obszar Gospodarczy;
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Dobrowolne podanie prze Panią/Pana swoich danych osobowych w ramach kontaktu z ALMA ALPINEX sp. z o. o.
za pomocą dowolnego środka komunikacji służy przede wszystkim właściwemu wykonywaniu umowy dotyczącej
sprzedaży towarów lub świadczenia usług oferowanych przez ALMA ALPINEX sp. z o. o.. Z tego powodu niepodanie
przez Panią/Pana danych osobowych może uczynić niemożliwym zawarcie i wykonanie umowy.

