Wypełniając obowiązek prawny nałożony przez Rozporządzenie 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 prawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Alfachem Sp. z o. o.,
Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi mogą Państwo kontaktować
się z administracją firmy pod numerem tel: +48 692 950 853 lub mailowo
pod adresem marcin@alfachem.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w następujących
celach:
a) realizacji złożonych przez Państwa zamówień
b) przygotowanie oferty handlowej
c) wystawiane faktur i prowadzenie sprawozdawczości finansowej
d) realizacji dostaw towarów przez firmy kurierskie
e) dochodzenia należność
f) obsługa finansowa zakupu/sprzedaży
g) proces dostawy towaru
h) raportowanie sprzedaży odpowiednich grup produktów do jednostek
nadzorujących.
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do następujących
podmiotów przetwarzających je na nasze zlecenie: firmom kurierskim
i poczcie, księgowość, firmom windykacyjnym, sądom, organom ścigania,
instytucjom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa
oraz podmiotom uprawionym do dostępu.
5. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia zgodnie
z zasadami RODO. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi
do stosownego organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że Państwa dane
przetwarzane są w sposób naruszający przepisy.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów
wskazanych w p. 3. Prawa wymienione powyżej można zrealizować m. in.
poprzez kontakt wskazany w p. 2.
7. Państwa dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji
opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć
wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywołać dla Państwa inne podobne
doniosłe skutki.
Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden
sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane są u nas bezpieczne,
a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili.

