Szanowni Państwo
W związku z nadchodzącymi przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO), realizuję obowiązek informacyjny określony w art. 13 rozporządzenia o
ochronie danych nr 2016/679 (''GDPR'') i informuję Panią/Pana, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU DAMEX TOMASZ DANECKI , 43100 Tychy, ul. Gen. Ch. de Gaulle’a 8. NIP: 646 180 93 46, Regon: 276966326 reprezentowany
przez prezesa zarządu Tomasza Daneckiego
2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie
następujących przepisów
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4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora,
którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania,
dostawcy hostingu), inni pośrednicy współpracujący 9w tym w ramach systemu MLS),
notariusze.
5) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim, lub
organizacji międzynarodowej.
6) Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ma prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, oraz warunkiem zawarcia
umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może
skutkować odmową zawarcia umowy.
9) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji(profilowaniu).
Z poważaniem

Tomasz Danecki
Klauzula poufności
Informacja zawarta w tej transmisji jest przeznaczona tylko dla osoby lub jednostki, do której jest adresowana. Należy
pamiętać, iż nie jest ona prawnie wiążąca, chyba że zostanie potwierdzona na piśmie. Może ona zawierać zastrzeżone
i poufne informacje i jeśli to nie ty jesteś wskazanym odbiorcą nie możesz kopiować, rozpowszechniać, lub

podejmować żadnych czynności w oparciu o nią. Jeżeli otrzymałeś tę transmisję przez pomyłkę prosimy o
niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Dziękujemy.

