Informacje o zmianach RODO – (Klauzula informacyjna)
Szanowni Państwo,
od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych określane jako RODO.
W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez CRYSTAL
TRAKTOR danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach.
Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można
wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej Informacji o ochronie danych
osobowych.
1. Administratorem Państwa danych jest firma CRYSTAL TRAKTOR K. KRZYSZTOF
PUŁAWSKI z siedzibą w Sieradzu, ul. Uniejowska 186, 98-200 Sieradz, wpisaną do
Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:
8272272395, REGON: 101643895.
2. Jako Administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane
podczas dokonywania procesu zakupu sprzedaży (Dane osobowe), tj.:
a. imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma
reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
b. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres
siedziby, numer rachunku bankowego.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług
oferowanych przez administratora,
b. realizacji zamówień, oferowanych usług, w tym w szczególności wysyłki
zamówionych towarów i realizacji płatności,
c. wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych
dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji,
d. ochrony praw CRYSTAL TRAKTOR zgodnie z przepisami prawa, w tym w
szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów
windykacyjnych i procesów sądowych,
e. weryfikacji wiarygodności płatniczej,
f. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji
handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
4. Państwa dane nie będą przekazywała do państw trzecich.
5. Administrator może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim:

a. podmiotom takim jak (Przetwarzających dane): banki, firmy windykacyjne,
podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i
kurierskie, firmy, z którymi współpracuje w celu świadczenia usług
marketingowych,
b. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku,
gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia
obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane
organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom
podatkowym i organom ścigania).
6. Administrator zobowiązuje się zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa m.in.
środki prawne, administracyjne oraz techniczne (takie jak bariery ochronne,
oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie oraz – tam gdzie jest to
wymagane – technologie szyfrujące).
7. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i / lub Przetwarzających
dane, wyłącznie przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach
przetwarzania danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne – za wyjątkiem
danych przetwarzanych w celu określonym w pkt 3 lit f) - w celu świadczenia usług na
Państwa rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją
niepodania danych osobowych wymaganych przez CRYSTAL TRAKTOR jest brak
możliwości świadczenia usług lub zawierania umów sprzedaży.
9. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z
obowiązującym prawem o ochronie danych, macie Państwo prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych,
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez Administratora.
10. W celu wycofanie zgody na przetwarzanie danych prosimy o wysyłanie w formie
pisemnej na adres (98-200 Sieradz, ul. Uniejowska 186) lub elektronicznej (na adres
e-mail: bok@traktor.pl).
11. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych prosimy o kontakt
pod adresem: ul. Uniejowska 186, 98-200 Sieradz, tel. + 48 43 307 02 00 lub e-mail:
crystal@traktor.pl

