Szanowni Państwo,
Zgodnie z Rozporządzeniem PE 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 (dalej RODO), informujemy, że Administratorem Państwa
danych osobowych jest EMULEX Kalinowski Sp. z o.o. (e-mail: info@emulex.pl) z siedzibą przy ul.
Czesława Tańskiego 16 w Stargardzie (73-102) (dalej EMULEX).
Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się u nas dr Marlena Płonka - Inspektor Ochrony Danych, z
którą można kontaktować się pod adresem mplonka@cntrum.stargard.pl lub pocztą tradycyjną na adres
siedziby EMULEX wskazany powyżej.
Dane osobowe przetwarzane są przez nas w celu kontaktowania się z Państwem w ramach prowadzonej przez
nas działalności - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
osób reprezentujących Państwo lub wyznaczonych do kontaktów roboczych z nami jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO
a dane tych osób przetwarzane są również celu kontaktowania się z Państwem.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa - jeżeli obowiązek
udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów oraz podmioty świadczące usługi na rzecz
EMULEX w celu związanym z realizacją przez nas czynności kontaktowania się z Państwem.
Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych - wskazane
uprawnienia można realizować kontaktując się z nami mailowo lub pocztą tradycyjną na adres siedziby
wskazany powyżej.
Mają również Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
Warszawie na ul. Stawki 2, gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
Podanie danych jest niezbędne do kontaktowania się z Państwem a ich niepodanie uniemożliwi ten proces.
Źródłem pochodzenia danych kontaktowych są osoby kontaktujące się z nami.
Będziemy przechowywali Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do kontaktowania się
z Państwem w sprawach związanych z wykonywaną przez nas działalnością.

