Klauzula informacyjna dla formularzy www.podwale-bielsko.pl
Chronimy Twoje dane
Wypełniasz i wysyłasz formularz z naszej strony www. Zanim przekażesz nam swoje dane i wyślesz formularz, sprawdź:




kto jest Administratorem Twoich danych
w jakim celu zbieramy dane
jakie są Twoje prawa związane z podaniem danych

Kto przetwarza Twoje dane przekazane w formularzu www
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Podwale Bielsko Dariusz Wizner z siedzibą przy ul.
Mickiewicza 43/1 43-300 Bielsko-Biała zwaną dalej Podwale Bielsko.
Kto jest administratorem Twoich danych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie wyłącznie Podwale Bielsko która będzie realizowała zamówioną
przez Ciebie usługę lub obsługiwała Twój wniosek.
Czy Podwale Bielsko może udostępnić Twoje dane
Podane przez Ciebie dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać udostępnione m.in. Towarzystwom
Ubezpieczeniowym. Dane zostaną udostępnione wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania i przedstawienia Ci oferty.
W jakim celu Twoje dane będą przetwarzane i na jakiej podstawie
Podanie przez Ciebie dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi – podstawą przetwarzania danych
jest wyrażona przez Ciebie zgoda poprzez wypełnienie i wysłanie formularza umieszczonego na stronie www.
Jak możesz kontaktować się z inspektorem ochrony danych
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD). Z Administratorem można kontaktować się pod adresem
pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: biuro@podwale-bielsko.pl we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych.
Jakie prawa Ci przysługują
Przysługuje Ci prawo do:








dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych
osobowych w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy
ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu
administratorowi danych.

Jak możesz korzystać ze swoich praw
W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem danych pod adresem pocztowym siedziby
Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: biuro@podwale-bielsko.pl

