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Szanowni Państwo,

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych
Osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. Popieramy
wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych,
transparentności w procesach przetwarzania danych, a także podnoszenie świadomości w
tym zakresie. W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację o przetwarzanych
przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym
prawach.
Uprzejmie informujemy, że firma OPN 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy
ulicy Sadowej 14 lok. 4, przetwarza informacje, które pozyskane zostały w celu:
- zawarcia i realizacji umowy sprzedaży,
- rozpatrzenia i realizacji zgłoszonych reklamacji,
- rozpatrzenia skarg w przypadku ich wniesienia,
- archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu OPN
24 Sp. z o.o. zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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
nazwa RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem,
celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą
należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych
osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one
pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle
powyższego pragniemy poinformować Państwa.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest OPN 24 Sp.
z o.o. ul. Sadowa 14 lok. 4; 21-500 Biała Podlaska. Z Administratorem można się
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: OPN 24 Sp. z o.o. ul.
Sadowa 14 lok. 4; 21-500 Biała Podlaska lub email: info@opn24.pl
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. rozpatrywaniem reklamacji w przypadku ich wniesienia,
bądź rozpatrywaniem skarg, w celu realizacji zawartej umowy
- art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj. udokumentowania zawartej umowy, oraz sposobem ich
rozliczenia na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego
3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do realizacji zawartych
umów/rozpatrzenia reklamacji i skarg.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
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- danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP,
REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego albo numer paszportu)
- danych kontaktowych (numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
- danych korespondencyjnych (adres zameldowania)
- danych dot. zawartych umów ()
- danych finansowych (nr rachunku bankowego)
5. Państwa dane osobowe będą przez firmę OPN 24 Sp. z o.o. przetwarzane przez okres
niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 3
powyżej.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do:
-

żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: info@opn24.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
OPN 24 Sp. z o.o. ul. Sadowa 14 lok. 4; 21-500 Biała Podlaska
7. Uprzejmie informujemy, że firma OPN 24 Sp. z o.o. ul. Sadowa 14 lok. 4; 21-500
Biała Podlaska, przetwarza informacje, które pozyskane zostały z powszechnie
dostępnych baz z danymi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub są
danymi dostępne na Państwa stronach internetowych lub pozyskane w związku z
dotychczasową współpracą (realizacją umowy) albo pochodzą z Państwa zapytań
ofertowych lub mogły zostać pozyskane z: ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS)
oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej lub
przeglądaniem Państwa stron internetowych.
8. 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.

Z poważaniem
OPN 24 Sp. z o. o.
Ul. Sadowa 14 lok. 4
21-500 Biała Podlaska

