
Uprzejmie informujemy, że: 

1. administratorem danych osobowych jest SURET sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy, (39-200) 

Dębica, ul. Fabryczna 12, e – mail: suret@suret.com.pl, tel. kontaktowy: +48 14 681 35 60 

2. udostępnione przez Panią/Pana dane, a także dane osobowe zgromadzone przez 

administratora w postaci:  imienia i nazwiska, adresu e – mail, nr telefonu będą przetwarzane 

w celu kontaktu e - mailowego lub telefonicznego w związku z przedstawieniem oferty lub 

informacji handlowych, a także w celu kontaktu za pomocą zautomatyzowanych środków 

teleinformatycznych w ramach bieżącej współpracy, 

3. dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) 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. Prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) 

Rozporządzenia stanowi przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu 

bezpośredniego, 

4. udostępnione dane będą podlegały udostępnieniu: 

 podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, 

 podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne, 

 podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze, 

5. dane osobowe nie będą udostępniane poza państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

6. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich 

zostały zgromadzone, lecz nie dłużej niż przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu 

pozasądowym, 

7. ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych; 

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 

9. udostepnienie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych 

uniemożliwi prowadzenie korespondencji e – mailowej oraz kontakt telefoniczny w ramach 

współpracy; dane osobowe, które nie zostały przez Panią/Pana udostępnione, zostały 

pozyskane z powszechnie dostępnych źródeł, 

10. administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane 

osobowe nie podlegają profilowaniu. 

 

 

 


