Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych
pozyskiwanych w związku z otrzymaną korespondencją jest SIBA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Warszawskiej 300D, 05-082 Stare Babice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000151296, posiadającą numer identyfikacji podatkowej
NIP 118-14-82-226, REGON 016107501, kapitał zakładowy w wysokości 200 000 PLN (dalej: Administrator).
Kontakt do Administratora jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail:
siba@siba-bezpieczniki.pl
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) obsługi przesłanej korespondencji poprzez formularz kontaktowy i udzielenia odpowiedzi na zawartą w
nim wiadomość. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby wyrażona
w formie wyraźnego działania potwierdzającego, przejawiającego się przesłaniem korespondencji.
b) podjęcia działań analitycznych mających na celu poprawę procesu kontaktu z klientami, optymalizację
procesów obsługi klienta, budowania wiedzy o klientach. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.
1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora przejawiający się potrzebami wynikającymi
z prowadzonej działalności zarobkowej.
c) Archiwalnych. Podstawą przetwarzana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie
uzasadniony interes administratora przejawiający się potrzebami wynikającymi z prowadzonej
działalności zarobkowej.
3. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy: podmioty, którym w drodze umowy
przekazano do przetwarzania dane osobowe na potrzeby realizacji dostarczanych usług, w szczególności
podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, księgowe, windykacyjne, doradcze,
audytowe, kurierskie lub pocztowe.
4. Dane osobowe w celach wskazanych powyżej będą przetwarzane odpowiednio do momentu wniesienia
sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
5. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.
6. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje
o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
7. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa).
8. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do
zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem odpowiedzi na przesłaną korespondencję.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji, w tym
w oparciu o profilowanie.
10. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo
wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: siba@siba-bezpieczniki.pl,
telefonicznie pod nr 22 832 14 77 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

