Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać 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 (określane jako „RODO”). W związku z tym przygotowaliśmy
dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.
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Administratorem Państwa danych osobowych lub danych osobowych Państwa przedstawicieli jest Weber Polska Sp.
z o.o. z siedzibą w Łozienicy, 72‐100 Goleniów przy ul. Produkcyjnej 5. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość
pod e‐mail: rodo@weber‐polska.com lub zadzwoń pod numer tel. 91 481 79 00.
Państwa dane osobowe przetwarzane są:
a. w celu przygotowania oferty, realizacji umowy lub zlecenia zakupu i będą przetwarzane przez okres 6 lat
od momentu w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone,
rozliczone lub przedawnione i od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub
zlecenia,
b. przez okres 6 lat od ostatniej czynności na danych w celu tworzenia statystyk zestawień i analiz na
potrzeby własne.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu i/lub przesłania oferty.
Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas, dopóki nie zażądają Państwo ich usunięcia,
nie wycofają Państwo zgody na ich przechowywanie lub dopóki nie ustanie cel przechowywania danych (np. po
opracowaniu zapytania). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
dotyczących okresów przechowywania.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania * (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne
przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Dane mogą być udostępniane przez Weber Polska Sp. z o.o. upoważnionym na podstawie umowy powierzenia
danych podmiotom trzecim w celu realizacji usługi, przesłania oferty, dostarczenia katalogów lub innych materiałów.
Szczegółowe informacje zawarte zostały w Polityce Prywatności

