
RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Techniczno Handlowe Fast Stefan Fabijański z siedzibą w Nadarzynie przy ul. Nad Utratą 
117.

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a. utrzymania konta użytkownika w sklepie internetowym;
b. realizacji złożonego zamówienia wraz z dostawą pod wskazany adres;
c. ofertowania;
d. realizacji usługi newsletter;
e. archiwizacji danych zgodnie z przepisami prawa.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w nastepującym zakresie:
a. Imię i nazwisko
b. Adres/y dostawy (ulica, nr domu, miasto, kod pocztowy, kraj),
c. Numer telefonu,
d. NIP,
e. Adres e-mail,

4) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
a. Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa;
b. Firmom kurierskim realizującym dostawę zamówienia;
c. Podmiotom działającym na rzecz BTH Fast na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

5) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
a. dobrowolnie udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
b. zawarta między nami umowa, do której Państwa dane zostały nam podane;
c. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas w postaci archiwizacji 
    dokumentacji finansowej na podstawie przepisów prawa podatkowego.

6) Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres realizacji usługi do czasu wygaśnięcia roszczeń stron wynikajacych z zawartej 
umowy, na podstawie której dane osobowe są przetwarzane, oraz przez następne 5 lat zgodnie z prawem podatkowym lub do wycofania Państwa 
zgody na przetwarzanie danych.

7) Macie Państwo prawo prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
c. przenoszenia swoich danych osobowych;
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie;
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Niektóre żądania mogą uniemożliwić zawarcie czy wykonanie umowy z Kontrahentem.

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a w przypadku zawarcia umowy niezbędne do realizacji zamówionej usługi.

9) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10) Dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej Administratora w Polsce i nie są udostępniane hostingodawcom.

11) Dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio.

12) W sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych a także w celu uzyskania kopii przetwarzanych 
danych oraz w kwestii przekazania żądań, o których mowa w pkt. 7), należy zwrócić się na adres e-mail: info@bthfast.eu

mailto:info@bthfast.eu

