WAŻNA INFORMACJA DOT. OCHRONY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
1. W związku z tym, że 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych;
Rozporządzenie) chcielibyśmy Cię poinformować, że Twoje dane osobowe (imię i nazwisko,
adres mailowy oraz telefon) znajdują się w naszej bazie i są tam bezpieczne.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest S-DESIGN
składająca się z następujących podmiotów związanych umową o współpracy gospodarczej
oraz stosowaniu znaku handlowego:
Pracownia Projektowa Przemysław Kotwa oraz Pracownia Projektowa Krzysztof Swinka z
siedzibą w Rybniku przy ul.Powstańców Śl. 3. Z Administratorem można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Powstańców Śl. 3, 44-200 Rybnik lub
email: biuro@s-design.com.pl
3. Jako administrator przetwarzamy Twoje dane w celach związanych z realizacją otrzymanych
zamówień i bieżących kontaktów handlowych. Zupełnie oddzielnie poprosimy Cię o wyrażenie
dobrowolnej zgody na przesyłanie naszych ofert.
4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
5. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom poza podwykonawcami,
niezbędnymi do realizacji zamówienia np. opracowanie dokumentacji projektowej
6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane bez twojej zgody poza obszar UE;
7. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Ciebie;
8. Masz pełne prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
9. Posiadasz pełne prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznasz, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Podanie danych osobowych przez Ciebie jest całkowicie dobrowolne;

11. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania

