INFORMACJE
DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZANYCH
SANBET FABRYKA BETONU WIESŁAWA, STEFAN PIOTROWSCY SP. J.
ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO ORAZ ZA
POŚREDNICTWEM FORMULARZA NEWSLETTER
Wykonując obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
zgodnie z przepisami art. 13 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 (dalej jako „RODO”), informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SANBET Fabryka Betonu
Wiesława, Stefan Piotrowscy sp. j. z siedzibą w Ślęzie, (55- 040 Kobierzyce, ul.
Tulipanowa 2, tel. 71 311 24 78, e-mail: rodo@sanbet.pl (dalej jako Administrator).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w ramach uzasadnionego interesu Administratora, na
potrzeby obsługi kontaktu zainicjowanego przez Państwa za pośrednictwem
formularza
kontaktowego
znajdującego
się
na
stronie
internetowej
Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana
informacje (zapytania i oświadczenia);
2) w przypadku gdy formularz kontaktowy na stronie Administratora jest opatrzony
polem wybieralnym (checkbox’em), z którego wynika, że jego zaznaczenie
oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych – Pani/Pana dane – w wypadku zaznaczenia takiego pola
wybieralnego będą wykorzystywane w celu kontaktu związanego z
marketingiem ze strony Administratora, w tym przedstawiania Państwu ofert
marketingowych przez Administratora oraz przesyłania bieżącej korespondencji
promocyjnej, w tym tak zwanego „newslettera” o realizowanych bieżąco
inwestycjach przez Administratora.
3. Przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby obsługi
kontaktu zainicjowanego przez Panią/Pana, a w przypadku udzielenia zgody na
przetwarzanie danych w celach marketingowych, będą ona przetwarzane w celach
marketingowych (przedstawienia ofert ze strony Administratora ub bieżącej
korespondencji promocyjnej, w tym tak zwanego „newslettera” o realizowanych
bieżąco inwestycjach przez Administratora, a także na potrzeby obsługi kontaktu
związanego z przedstawionymi ofertami).
4. Pani/Pana dane podlegają powierzeniu w celu przetwarzania wyłącznie:
1) podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z przesłaniem tych
danych poprzez formularz kontaktowy na stronie Administratora do
Administratora oraz w celu przesyłania odpowiedzi zwrotnych do Pani/Pana za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradztwa prawnego,
księgowości lub doradztwa podatkowego i finansowego, w przypadku gdy
zaprezentowane przez Państwa treści – w tym oświadczenia i zapytania –

wymagały będą takiego doradztwa, związanego z obsługą Pani/Pana zapytania
lub oświadczenia.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w przypadku zainicjowania kontaktu
przez formularz dostępny na stronie Administratora następować będzie przez okres
niezbędny do obsługi kontaktu z Panią/Panem, a w przypadku gdy ze względu na
uzasadniony interes Administratora konieczna jest archiwizacja tej korespondencji w
celach dowodowych lub wykazania prawidłowości przetwarzania danych osobowych,
niezbędne dane będą przechowywane przez okres istnienia takiego uzasadnionego
interesu Administratora. W przypadku, gdy formularz kontaktowy na stronie
Administratora jest opatrzony polem wybieralnym, którego zaznaczenie stanowi o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres do czasu cofnięcia przez
Panią/Pana takiej zgody.
6. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednak
niezbędne w celu obsługi kontaktu z Państwem, a gdy podanie tych danych odbywa
się z jednoczesnym wyrażeniem zgody marketingowej – jest niezbędne w celu
przesyłania Pani/Panu informacji marketingowych.
7. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego oraz
do organizacji międzynarodowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Na podstawie podanych przez Panią/Pana danych nie będą podejmowane czynności
automatycznego podejmowania decyzji jak również profilowania. W przypadku jednak
przekazania danych w celach marketingowych z jednoczesnym zaznaczeniem pola
wybieralnego, oznaczającego udzielenie zgody na przetwarzanie danych w celach
marketingowych, przekazane przez Panią/Pana dane mogą być objęte czynnościami
profilowania, w celu przedstawienia informacji marketingowych dostosowanych do
Pani/Pana potrzeb lub preferencji.

