POLITYKA PRYWATNOŚCI

ELPRO-7 Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, adres: 41-800 Zabrze, ul. Ziemska 1 (dalej:
ELPRO-7) mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie
przetwarzania danych osobowych tj. do przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwanej dalej: RODO),
przekazuje informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, ELPRO-7 informuje, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ELPRO-7 Sp. z o.o.
z siedzibą w Zabrzu, adres: 41-800 Zabrze, ul. Ziemska 1, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS 0000221627, kapitał
zakładowy 100.000 PLN, NIP 6482504215. Kontakt do administratora:
ADO@elpro7.pl.
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) wykonywanej usługi, zawartej Umowy lub w celu podjęcia działań przed jej
wykonaniem lub zawarciem,
b) dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa za pośrednictwem stron
internetowych Spółki,
c) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
d) prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.
3. ELPRO-7 Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnych,
wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Celami tymi są:
a) zawarcie, należyte wykonywanie i rozwiązanie umów i inne czynności
niezbędne do realizacji umowy zawartej z Państwem,
b) marketing naszych produktów i usług,
c) realizacja komunikacji.
4. Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
a) dane kontaktowe (imię i nazwisko, numery telefonów, faksów, adresy email,
adresy korespondencyjne, adresy dostawy),
b) dane transakcyjne (szczegóły złożonych zamówień/umów),
c) dane komunikacyjne (korespondencja mailowa i papierowa),
d) dane finansowe (informacje o zrealizowanych płatnościach, faktury).

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane:
a) upoważnionym pracownikom lub zleceniobiorcom ELPRO-7, np. firmie
kurierskiej dostarczającej Państwu przesyłki,
b) podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz ELPRO-7 (usługi prawne,
księgowe, informatyczne – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do
świadczenia tych usług).
6. ELPRO-7 zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po
rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby
dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe
albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
7. ELPRO-7 ma prawo udostępniać Państwa dane osobowe oraz inne dane
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np.
organom ścigania).
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Czas przetwarzania Państwa danych jest zależny od obowiązującego prawa
m.in. administracyjnego, rachunkowego.
10. Informujemy Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy
uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza
przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
11. Informujemy również, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu
lub żądania usunięcia Państwa danych ze zbioru danych osobowych ELPRO-7.
W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o mailowy kontakt ADO@elpro7.pl.

