KLAUZULA INFORMACYJNA NABILATON SP. Z O.O.
Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku 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, zwane dalej
„RODO”), uprzejmie informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: NABILATON Sp. z o.o. z siedzibą
w
Markach przy ul. Okólnej 45, 05-270 Marki.
2. Współadministratorem danych osobowych, przetwarzanych przez w/w administratora, jest: Aircon Sp. z o.o.
oraz Zymetric Sp. z o.o. (siedziba jak powyżej).
3. Pani/Pana dane przetwarzane są przez NABILATON Sp. z o.o. zgodnie z treścią udzielonej zgody tj. w celach
marketingowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest 6 ust. 1 lit a RODO
(zgoda osoby, której dane dotyczą).
5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe do czasu wycofania zgody. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne.
6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez NABILATON Sp. z o.o. mogą być między innymi
następujące kategorie odbiorców: podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, podmioty
realizujące wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmoty uprawnione na podstawie przepisów
prawa.
7. Osoba, która udzieliła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do jej wycofania w każdym czasie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu wycofania zgody należy skontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej
(adres wskazany powyżej) lub w drodze korespondencji mailowej (adres e-mail: nabilaton@nabilaton.pl).
8. Zgodnie z RODO, wszystkim osobom, których dane przetwarzana są przez administratora, przysługuje prawo
do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
9. W celu skorzystania z w/w praw należy skontaktować się z administratorem danych.
10. Administrator nie planuje przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich.

……………………….………………….……………
Data, podpis osoby wyrażającej zgodę

