Niepołomice, 17.05.2018r.

TAK, akceptuję regulamin *
*Zapoznałem się z regulaminem korzystania z formularza kontaktowego http://celkar.pl/kontakt/ i akceptuję
jego warunki.
TAK, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na
zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji *
*Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U.2017.1219) oraz 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)
"RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi
na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji przez CELKAR Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, ul. Podłęska 25.
Zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana w każdym czasie, jednak jej cofnięcie z nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu
odwołania zgody należy napisać na adres: rodo@celkar.pl lub listownie na adres podmiotu informacje o
wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania odpowiedzi na zadane pytania.
Informujemy, iż przekazywane dane nie są przekazywane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
(EOG), podlegają automatycznemu przetwarzaniu ale nie podlegają profilowaniu.
1) Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej celkar.pl jest firma CELKAR Sp.
z o.o. z siedzibą: 32-005 Niepołomicach, ul. Podłęska 25, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000040981, której akta są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,nr NIP 679 -26-91-789 (dalej:
"Spółka"). Dane kontaktowe Spółki: adres e-mail rodo@celkar.pl lub listownie na adres
przedsiębiorstwa.
2) Spółka nie powołuje Inspektora Ochrony Danych (IOD)
3) Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia informacji o które prosi Użytkownik.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
Brak podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.
5) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi, a po tym okresie
dla celów i przez czas archiwizacji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne
Spółki w celu obsługi formularza kontaktowego oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą
działalnością Spółki, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7) Dane nie są przekazywane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), podlegają
automatycznemu przetwarzaniu ale nie są profilowane.
8) Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do:
a) dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie
uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
b) W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych.

c) ▪w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz
prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
d) w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/
świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do
przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
9) Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje również prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

