
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 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
(tzw. RODO), informuję , że:

 
1. Administratorem  danych  osobowych  jest  AGREMO  Sp  .z  o.o.  ul.  Parkowa  7,  49-318

Skarbimierz, NIP 747 000 59 78, Regon 008025554, KRS 0000175252 , Sąd Rejonowy w
Opolu  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  ,  45-359  Opole  
ul. Plebiscytowa 3a.

2. W celu zawarcia i wykonania umowy, AGREMO  Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klienta
i  osób go reprezentujących.  Podanie danych osobowych  jest  warunkiem zawarcia umowy,
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skutecznego zawarcia
umowy i realizacji zobowiązań z niej wynikających

3. AGREMO  Sp. z o.o. przetwarza dane dotyczące Klienta i osób go reprezentujących również
w celu przekazywania Klientowi materiałów marketingowych, usług i produktów własnych
za pośrednictwem e-mail, telefonicznie, listownie. 

4. AGREMO  Sp. z o.o. informuje,  że dane osobowe Klienta oraz osób go reprezentujących
mogą zostać ujawnione podmiotom,  w celu realizacji  umów o świadczenie usług na rzecz
AGREMO Sp. z o.o.

5. AGREMO  Sp. z o.o. przechowuje dane po zakończeniu umowy  przez okres 5 lat liczony od
dnia zakończenia umowy lub inny okres właściwy dla przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

6. Klient oraz osoby go reprezentujące:
- mają prawo dostępu i sprostowania swoich danych oraz ich przeniesienia,

- mogą wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania,

- mogą żądać ich usunięcia oraz ograniczenia.o tym czasie AGREMO Sp. z o.o. dokona   
  usunięcia danych. 

7. Kontakt z administratorem pod adresem e-mail: biuro@agremo.pl

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli  przetwarzanie  danych  dokonywane  jest  z  naruszeniem  przepisów  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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