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Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowywania ofert handlowych świadczenie usług sprzedaży , realizacji Twoich zamówień, marketingu bezpośredniego
oferowanych usług, innego niż newsletter, przesyłania ofert handlowych.
Podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,
Twoja zgoda wyrażona w mailowo lub podczas składania zamówienia poprzez środki mediów społecznościowych jak platform Facebook, czy inne formy kmunikacji (art. 6
ust. 1 lit. a RODO) ,
Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ,
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ,
Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ,
Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do żądania dostępu do danych,ich sprostowania,żądania usunięcia, lub ograniczenia czynności
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii.
Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO. Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku
niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie. Przykładowo jeśli zażądasz likwidacji
swojego konta w związku z rezygnacją z newslettera, niezwłocznie usuniemy z bazy mailingowej Twoje dane.
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W sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych można się z nami kontaktować
za pośrednictwem adresu e-mail : biuro@se-co.pl
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Twoje dane zostały pozyskane w ramach wykonania umowy lub obsługi o charakterze handlowym oraz ze źródeł publicznie dostępnych i obejmują :
nazwę przedsiębiorstwa, imię i nazwisko, dane teleadresowe, nr konta, informacje na temat prowadzonej działalności.
Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
Odbiorcami Twoich danych są podmioty przetwarzające je na nasze zlecenie, np. takie jak: operator pocztowy, biuro rachunkowe , kurier, obsługa IT . Mamy też obowiązek
udostępnić je podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa bez żądania, np. US. lub na żądanie , np. sądy lub organy ścigania. Udostępnienie nastąpi
jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, która im na takie żądanie zezwala.
Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich (to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowych. Na terenie Unii
Europejskiej, dzięki RODO, masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych we wszystkich krajach członkowskich.
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych ,
ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową,
cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes
administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za
pomocą certyfikatu SSL.
Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa
lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym,
przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Dziękujemy!
Zapraszamy do kontaktu:

se-co

saving your money
Państwa administrator danych:
SE-CO Sylwia Pastuszko
ul. Gliniana 20
97-300 Piotrków Trybunalski
e-mail: biuro@se-co.pl

Ul. Gliniana 20
97-300 Piotrków Trybunalski

tel. +48 307 00 02
e-mail: biuro@se-co.pl
www: www.se-co.pl

