
KLAUZULA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Od dnia 25 maja 2018 r obowiązuje Rozporządzenie Ogólne Parlamentu Europejskiego i Rady 
(EU)   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie 
RODO. W związku z ustawą,  F.H.U. BMS Sławomir Kwaśniewski w niniejszym regulaminie 
przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. 

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest F.H.U. BMS Sławomir Kwaśniewski z 
siedzibą w 62-817 Żelazków 134D.

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa Danych osobowych przez 
F.H.U. BMS Sławomir Kwaśniewski prosimy o kontakt z naszym administratorem pod 
adresem email : skupmet@gazeta.pl

3.  W ramach współpracy przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie: 
imienia,nazwiska,adresu,numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość,numeru 
kontaktowego.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  sprzedaży lub zakupu towarów. 
5. Państwa dane nie będą udostępniane przez F.H.U.  BMS Sławomir Kwaśniewski publicznie 

ani osobom trzecim z tym zastrzeżeniem, że w przypadku naruszenia prawa przez Klienta 
lub gdy będą tego wymagały przepisy prawa, mogą one zostać udostępnione odpowiednim 
organom państwowym, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, tylko i 
wyłącznie na zasadach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w 
Polsce .

6. Państwa dane przetwarzane będą przez okresy określone przepisami prawa.
7. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,ich sprostowania
- żądanie usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub wniesienia skargi do 
GIODO w razie uznania, że przetwarzane dane osobowe naruszają przepisy ich ochronie.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,ale niezbędne do realizacji celu,w którym są 
zbierane.

Osoba wkraczająca na teren obiektów F.H.U. BMS SŁAWOMIR KWAŚNIEWSKI wyraża zgodę na stosowanie 
wobec niej monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz przechowywania zarejestrowanych 
danych przez okres 60 dni. Okres przechowywania może zostać przedłużony w przypadku, gdy osoby trzecie, 
policja lub sąd wniosą o zabezpieczenie i udostępnienie kopii nagrań. Kopie nagrań z monitoringu mogą być 
udostępnione wyłącznie organom ścigania i sadowi. W takich przypadkach czas ich przechowywania w 
odpowiedniej części wydłuża się do czasu zakończenia odpowiednich postępowań(podstawa art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). 
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