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W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO,
które zacznie obowiązywać od 25/05/2018 chcielibyśmy przekazać Państwu kilka informacji o tym w jaki
sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie są Państwa prawa:

Informacje o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma GREY CONSULTING & BROKERAGE
SERVICES SP. Z O.O.z siedzibą w Łomiankach pod numerem 53e, 05-092 Łomainki; NIP: 1182054490;
REGON: 142714057; KRS :0000372371.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy
Państwem a GREY CONSULTING & BROKERAGE SERVICES SP. Z O.O., marketingu bezpośredniego
produktów i usług a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
Podstawą prawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Prawnie uzasadnionym interesom realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z
Państwem relacji biznesowych, w tym otrzymywaniu oraz wysyłaniu ofert handlowych.
Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od
Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł
publicznie dostępnych, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres
korespondencyjny.
Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające
spółkę w jej biznesowej działalności.
Państwa dana osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania
ich usunięcia lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich
przeniesienia.
Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu
bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich
przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także żądania ich przeniesienia.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz do korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować telefonicznie,
korespondencyjnie na adres siedziby firmy lub e-mailem na adres: grey@grey-consulting.eu
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