INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:
• PGC Polska Grupa Ceramiczna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, NIP: 9471981918,
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać:
• pisząc na adres mailowy biuro@pgc.net.pl
• poczta: ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych:
Prawo dostępu do danych – ma Pani/Pan prawo uzyskać informacje o tym, czy i jakie dane przetwarza
ADO, w tym uzyskać kopię tych danych.
Prawo do sprostowania danych – ma Pani/Pan prawo żądać, żeby ADO sprostował dane albo je
uzupełnił, jeżeli są nieprawidłowe albo niekompletne.
Prawo do usunięcia danych – ma Pani/Pan prawo żądać usunięcia danych osobowych, jeżeli ADO
przetwarza je niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do realizowania celu, w którym były
przetwarzane.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – ma Pani/Pan prawo żądać ograniczenia przetwarzania
danych osobowych w następujących przypadkach:
a) Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
Prawo do wniesienia skargi – ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uzna, że ADO nie respektuje praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Wszystkie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych można realizować w formie pisemnej.
Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie, tj. w
szczególności z jakiego uprawnienia Pani/Pan chce skorzystać, jakiego procesu albo jakich celów
przetwarzania dotyczy żądanie.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej - na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b. RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie reklamacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat/gwarancji. Po tym terminie ADO
dokona zniszczenia dokumentacji w sposób trwały – uniemożliwiający jej odtworzenie.

