Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z 27 kwietnia 2016r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Torex
sp. z o.o. z siedzibą w Janowicach, Janowice 1B, 99-120 Piątek
2. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora w celach:
a) realizacji usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie zgody udzielonej przez
klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży oraz podjęcia niezbędnych
działań przed jej zawarciem. (Art. 6 ust. 1 lit. A i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
b) marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
3. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony
(5 lat w ramach prawa podatkowego oraz 6 lat na potrzeby ewentualnych roszczeń)
4. Dane zostały pozyskane z formularza zamówienia bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
5. Dane osobowe nie są przekazywane poza granice Polski
6. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do zapewnienia sprawnego
przepływu informacji oraz realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści, poprawiania oraz usunięcia swoich danych, jak również do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny
z zaprzestaniem realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
9. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
10. Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich danych.
11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku naruszenia warunków, o których mowa w pkt. 3 i 4 lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Information clause
According to Article 13 of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (OJ EU L 119 of
04.05.2016), I hereby inform that:
1. The Controller, within the meaning of Article 7(4) of the Polish Personal Data Protection Act of 29 August
1997 (Journal of Laws of 2014 item 1182), of the data contained in this statement is Torex sp. z o.o. with its
registered office in Janowice, at the address: Janowice 1B, 99-120 Piątek.
2. The collected data will be processed by the Controller for the following purposes:
a) the provision of a service as part of conducted business activities based on the consent given by the customer
or their processing is necessary for the performance of a sales contract and in order to take steps prior to entering into a contract (Article 6 (1)(a) and Article 6(1)(b) of the General Data Protection Regulation of 27 April
2016)
b) marketing purposes under Article 6 (1)(a) and Article 6(1)(b) of the General Data Protection Regulation
of 27 April 2016, your personal data will be retained until your consent is withdrawn.
3. Personal data will be retained for the duration of the service or for a longer period if it is legally justified.
4. Personal data are not transferred outside Poland.
5. Personal data are not subject to profiling.
6. Providing personal data is voluntary, however, it is necessary to ensure the smooth circulation of information
and the performance of the terms and conditions of the agreement between the parties.
7. You have the right to access, rectify and delete your data and to object to their processing. Objecting to data
processing is tantamount to discontinuation of the performance of the terms and conditions of the agreement
between the parties.
8. You have the right to withdraw your consent to the processing of data at any time.
9. You have the right to be forgotten and to transfer your data.
10. You have the right to lodge a complaint to the President of the Personal Data Protection Office in the case
of the violation of the conditions referred to in item 3 and 4 or when the processing violates the provisions of
the General Data Protection Regulation of 27 April 2016.

