Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych
przez Zakłady Podzespołów Radiowych "MIFLEX" SA w Kutnie.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE ("Rozporządzenie"), informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych są Zakłady Podzespołów Radiowych
"MIFLEX" SA z siedzibą w Kutnie przy ul. Grunwaldzkiej 3, tel. 24 355 11 00,
email: miflexsa@miflex.com.pl.
2. Państwa dane osobowe: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe
będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność
przetwarzania do celów:
a- współpracy handlowo – marketingowej w zakresie wyrobów, materiałów i usług,
b-prowadzenia działań techniczno – rozwojowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów
uprawnionych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz
podmiotom, którym przekazanie informacji jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów administratora zgodnych z przedmiotem
prowadzonej działalności.
4. Państwa dane będą przechowywane przez okres realizacji sprawy, a także po jej
zakończeniu w celu windykacji i archiwizacji, w czasie zgodnym z obowiązującymi
przepisami prawa.
5. W związku z przetwarzaniem przez "MIFLEX" SA Państwa danych osobowych,
przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem,
6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i konieczne w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesów administratora.
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

