POLITYKA PRYWATNOŚCI
Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku
zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję że:
- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma ZEO Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej,
ul. Chochołowska 28, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 547-22240-86, KRS: 0000893795.
- W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem
email: biuro@remenergy.pl.
- Udostępnione przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą w celach:
I) bezpośredniego kontaktu;
II) marketingowych.
- Dane przetwarzane w celach marketingowych przetwarzane są nie dłużej niż do chwili cofnięcia
zgody lub zgłoszenia sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych w/w celu.
- W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Panu/Pani:
a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
b) prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
(jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
f) prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego;
g) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. Wszelkie przekazane nam
dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraził(a) Pan/Pani zgodę. Proszę
pamiętać, że w każdej chwili ma Pan/Pani prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich
danych osobowych. Może Pan/Pani to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której
chętnie udzielimy.
Nasza firma przestrzega restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Państwa dane
osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz
wyższy.
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