
1. Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest Zakład Chemiczny Paweł
Paprocki Sp.J. , ul. Rzemieślnicza 18, 64-115 Święciechowa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W
POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS:
0000443831, REGON: 302301328 NIP: 6972307137

2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 655330711, adresem e-mail
biuro@papchem.com.pl lub na adres do korespondencji: Zakład Chemiczny Paweł Paprocki
Sp.J. ,  ul. Rzemieślnicza 18, 64-115 Święciechowa

3. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących
celach:
- na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia RODO, w celu realizacji obowiązków
wynikających z łączącej nas umowy, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku
z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi,
- w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia RODO, tj. na
podstawie i w granicach udzielonej przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i
kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą rachunkową i prawną Administratora,
osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z
Administratorem w stałym stosunku zlecenia.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
1) istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
2) realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

wynikających z umowy
W przypadku danych powierzonych na podstawie udzielonej zgody – przetwarzane one będą
do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu zawarcia
i wykonania umowy.

9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje
profilowania.


