Klauzula informacyjna – RODO (strona internetowa
http://www.magnesyreklamowe.pl/)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
RODO, podajemy informację dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez
firmę Egg Magnetic
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EGG MAGNETIC Aleksandra Kaminska, Adam
Kamiński Spółka Cywilna, ul. Warszawska 19/2 Roszkowo 83–000 Pruszcz Gdański, REGON:
384939001, NIP: 6040215980
W jaki sposób może Pani/Pan skontaktować się z Egg Magnetic w sprawie ochrony
danych osobowych?
W sprawie ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie na adres:
ul. Warszawska 19/2 Roszkowo 83–000 Pruszcz Gdański; poprzez email: egg@home.pl lub
telefonicznie pod numerem 515 256 739.
W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji umowy lub/i zamówienia, a także
w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub/i zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO. Przetwarzamy również Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (przepisy prawa podatkowego oraz ustawy
o rachunkowości) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w zakresie realizacji prawnie
uzasadnionych interesów administratora, tzn. rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie
roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Kto będzie odbiorcą podanych przez Pani/Pana danych osobowych?
Odbiorcami podanych przez Pani/Pana danych osobowych mogą być operatorzy pocztowi
oraz firmy informatyczne i finansowo-księgowe świadczące usługi dla Egg Magnetic.

Czy Będziemy przekazywać Pani/Pana dane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.
Przez jaki czas Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub/i zamówienia,
a także okres przed zawarciem umowy lub/i zamówienia oraz przez czas trwania prawnie
uzasadnionych interesów administratora (rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie roszczeń),
a także przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa
(przepisy prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości).
Przysługujące Pani/Panu prawa:
1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Czy podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne?
1. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne
w celu realizacji zawarcia umowy lub/i zamówienia przez Egg Magnetic.
2. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości realizacji zawarcia
umowy lub/i zamówienia przez Egg Magnetic.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:
Podane przez Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

Stopka zamieszczona w e-mailu:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Egg Magnetic, ul. Warszawska 19/2 Roszkowo 83–000
Pruszcz Gdański, REGON: 384939001, NIP: 6040215980. W sprawie ochrony danych osobowych może Pani/Pan
skontaktować się pisemnie na adres: ul. Warszawska 19/2 Roszkowo 83–000 Pruszcz Gdański; poprzez email:
egg@home.pl lub telefonicznie pod numerem 515 256 739. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu
realizacji umowy lub/i zamówienia, a także w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub/i zamówienia
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzamy również Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przepisy prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości)
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów
administratora, tzn. rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Odbiorcami podanych przez Pani/Pana danych osobowych mogą być operatorzy pocztowi oraz firmy
informatyczne i finansowo-księgowe świadczące usługi dla Egg Magnetic. Pani/Pana dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres trwania umowy lub/i zamówienia, a także okres przed zawarciem umowy lub/i
zamówienia oraz przez czas trwania prawnie uzasadnionych interesów administratora (rozpatrywanie reklamacji,
dochodzenie roszczeń), a także przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów
prawa (przepisy prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości). Ma Pani/Pan prawo dostępu do podanych
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie przez Pani/Pana danych
osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji zawarcia umowy lub/i zamówienia przez
Egg Magnetic. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości realizacji zawarcia umowy lub/i
zamówienia przez Egg Magnetic. Podane przez Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

