
Klauzula informacyjna
Pragniemy  Państwa  poinformować,  że  jesteśmy  przygotowani  do  zmian,  które  zaleca  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  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: „RODO” i tak jak do
tej  pory,  dalej  będziemy  dbali  o  nienaruszalność  Państwa  prywatności  -  tylko  teraz  w bardziej
sformalizowany sposób. 

Aktualnie  Państwa dane  znajdują  się  w naszej  bazie,  ponieważ  współpracowaliśmy,  współpracujemy,  bądź
planujemy  rozpocząć  współpracę.  Tymczasem,  jeżeli  mają  Państwo  pytania,  wątpliwości,  zapraszamy  do
kontaktu - miło nam będzie otrzymać od Państwa wiadomość.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Orimat sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mochnackiego 25/4, 35-
016 Rzeszów, numer KRS 0000543871. 
Mogą nas Państwo identyfikować z innymi markami, dostępnymi pod adresem: 
http://www.kfeholding.com/nasze-marki/

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie
naszego działania, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo skontaktować z powołanym
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: rodo@komfort.be

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzamy w celu przyjęcia zapytania kontaktowego,
rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi.

Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych stanowi prawnie usprawiedliwiony interes jaki realizujemy
tj. w sytuacji, kiedy otrzymamy od Państwa wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego i będziemy
chcieli udzielić odpowiedzi w sprawie jaką do nas Państwo kierujecie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Obecnie nie przewidujemy udostępniać Państwa danych osobowych w zakresie innym niż jest to potrzebne do
prawidłowego świadczenia usług, tj. w naszym imieniu Państwa dane mogą być przetwarzane przez podmioty,
którym powierzyliśmy pewne zadania z zakresu utrzymania systemów informatycznych. 

Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora  dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; W tym zakresie prosimy o kontakt z
naszą firmą przez pocztę elektroniczną na adres: rodo@komfort.be

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji założonego celu.
Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa.

Każdorazowo podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych nie powoduje
dla  Państwa  żadnych  negatywnych  konsekwencji,  jednak  może  utrudnić  lub  uniemożliwić  prowadzenie
korespondencji w kierowanej do nas sprawie.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały decyzjom wydawanym w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
przedmiotem profilowania.
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