Szanowni Państwo,
Mając na uwadze nadchodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane
z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr
119 str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo
do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora
danych osobowych.
TARGET M.P. Turliński Spółka Jawna

- w ramach wzajemnych relacji biznesowych-

przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa
reprezentantów, właścicieli lub pracowników.
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest TARGET M.P. Turliński Spółka Jawna z
siedzibą w Wałbrzychu (58-307), ul. Orkana 100A (dalej: my).
Możesz kontaktować się z nami listownie na adres 58-307 Wałbrzych, ul. Orkana 100, bud.
„A”, mailowo na adres: target@targethurt.pl, telefonicznie pod numerem 74 840 50 30,
74 840 50 40.
Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania umowy, którą zawarliśmy, realizacji
zamówienia, które od Państwa otrzymaliśmy, przeprowadzenia rozliczenia finansowego oraz
prowadzenia

naszych

kampanii

reklamowych

i

innych

działań

marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
•

tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby przedstawiać inne nasze
oferty lub zapobiegać oszustwom.

Podanie nam swoich danych osobowych było dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji
transakcji handlowych.
Twoje dane możemy przekazywać:

•

osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom,
którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

•

podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania
danych,

•

innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom
windykacyjnym, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą
żądać przekazania danych.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania transakcji handlowych,
w czasie przez który mógłbyś wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który
zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym
ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.
Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z wyrazami szacunku,
TARGET M.P. Turliński Spółka Jawna

Target M.P. Turliński Spółka Jawna, z siedzibą w Wałbrzychu pod adresem ul. Orkana 100A 58-307 Wałbrzych, wpisana pod
numerem KRS: 0000198079 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 886 23 05 500 wysokość kapitału zakładowego:
2.000.709,41
złotych.
Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne. Jeśli nie jesteście
Państwo adresatem tej informacji, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną na adres
target@targethurt.pl lub telefonicznie pod nr +48 748405030 oraz niekopiowanie i nieprzekazywanie tej wiadomości osobom
nieupoważnionym. Dziękujemy.

