Szanowni Państwo
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 2016/679 określane jako RODO pragniemy poinformować Państwa o zasadach
przetwarzania przez firmę FHUP WEKA Klemens Weber Państwa danych osobowych oraz o
przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Ochrona danych osobowych jest
ważnym i stale nadzorowanym w naszej firmie zadaniem. Ze szczególną starannością
dbamy o prywatność wszystkich podmiotów i osób fizycznych, którzy mają z nami
jakiekolwiek powiązania biznesowe. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na
ich zbieranie i przetwarzanie można w każdej chwili anulować i odwołać .
Informacja o ochronie danych osobowych
FHUP WEKA Klemens Weber 46-080 Chróscice ul. Sienkiewicza 10a będąca posiadaczem i
administratorem Państwa danych osobowych, jest ich administratorem tylko w związku z
realizacją umów dotyczących zakupu i sprzedaży i obejmują one przede wszystkim: Nazwę ,
imię i nazwisko osób umocowanych prawnie, adres, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku
bankowego, Regon, Nip i Ew. inne adresy filii i siedzib.
Te dane osobowe gromadzimy przede wszystkim w celu:
a) wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów i usług oferowanych przez FHUP WEKA
Klemens Weber - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne od
momentu ofertowania do momentu wykonania umowy ( do zakończenia umowy )
b) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowego, w tym art.74 Ustawy o
Rachunkowości, do czasu zamknięcia rozliczeń wg właściwych przepisów prawa
podatkowego;
c) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie
uzasadnionego interesu Firmy , do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na
przetwarzanie danych;
d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f)
RODO - do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
e) prowadzenia postepowań reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO prawnie uzasadnionego interesu Firmy , przez okres 3 lat od zakończenia realizacji umowy;
FHUP WEKA w celu realizacji umów kupna i sprzedaży może przekazywać dane osobowe
jednostkom bez współpracy których realizacja umów była by niemożliwa a są to przede
wszystkim banki, firmy kurierskie, poczta, biura obsługi księgowej, firmy windykacyjne,
kancelarie prawne. Podmioty te mogą przetwarzać dane tylko w zakresie który ich dotyczy.
Możliwość przekazania danych osobowych dotyczy również organów władzy, nadzoru ,
kontroli podatkowej, organów dochodzeniowych i sądowych.
W każdej chwili podmiot którego dane posiadamy może uzyskać dostęp do swych danych
osobowych, dokonać ich przeglądu i weryfikacji . Przysługuje mu tez prawo sprostowania i
żądanie uzupełnienia i aktualizacji danych. Na każde żądanie Państwa Dane osobowe mogą
być bez zbędnej zwłoki usunięte. Bezpośredni nadzór nad danymi osobowymi sprawuje
właściciel Firmy.

