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KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Prodmar Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylance, przy 

ul. Szczecińskiej 34, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000412142, NIP: 8513162002, REGON: 321193737. 

2) Kontakt z Administratorem jest możliwy przez e-mail: biuro@csprodmar.pl, telefon: 913913510, 

fax: 913913527 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1. 

3) Państwa dane ( imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, adres firmowy, historia wizyt 

na stronie www.csprodmar.pl ) będą wykorzystywane w celu marketingowym polegającym na 

przesyłaniu na Państwa adres e-mail oraz numer telefonu reklam, ofert, informacji o promocjach 

towarów i usług Administratora oraz do bezpośredniego kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia 

ofert, reklam i promocji oraz do profilowania Państwa danych w celu przedstawienia 

zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji, a także do realizacji Państwa zamówień, zawierania 

umów, obsługi posprzedażowej (w tym ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych), dochodzenia 

roszczeń. Przetwarzanie Państwa danych nastąpi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f ogólnego 

Rozporządzenia o ochronie danych.  

4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim w związku z realizowanymi 

usługami, tj. przewoźnikom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, operatorowi 

płatności oraz podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, to jest podmiotom świadczącym 

usługi techniczne m.in. hostingowe, podmiotom  przechowującym dane w tzw. chmurze, podmiotom 

przechowującym dane na serwerach amerykańskich obsługujących system do ofertowania eRapid, a 

nadto w związku z usługami marketingowymi, usługami windykacyjnymi oraz prawnymi, usługami 

księgowości, usługami rachunkowości oraz innymi związanymi z obsługą zamówień. 

5) Państwa dane osobowe będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

na podstawie art. 49 pkt 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. w celu niezbędnym do 

wykonania umowy (realizacji zamówień) między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, z 

uwagi na przechowywanie Państwa danych na serwerach amerykańskich obsługujących system do 

ofertowania eRapid. 
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6) Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia okresu obowiązywania umowy 

oraz do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających  z umowy, bądź do czasu 

wycofania przez Państwa udzielonej zgody. 

7) Przysługuje Państwu prawo do: wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania od 

Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. 

8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych 

osobowych niemożliwe będzie wykonanie umowy.  

 


