KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Total-Pack sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000144588.
2. Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan się z nami skontaktować w
następujący sposób: listownie na adres ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa lub przez e-mail
biuro@totalpack.pl
3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby zawrzeć i wykonać umowę oraz dokonać
rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, aby wypełnić obowiązki prawne i
publiczne, do których zobligowany jest Administrator, a także aby przekazać materiały promujące
produkty oferowane przez Administratora oraz zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia
(prowadzony monitoring wizyjny).
4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych to umowa, przepis prawa lub prawnie
uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim produktów oferowanych przez
Administratora, dochodzeniu roszczeń, a także zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
6. Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi
związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych może
spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób
na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych
osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
10. Pani/Panu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych osobowych, prawo
żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację (w przypadkach, kiedy przetwarzamy
Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu) oraz prawo do przenoszenia
danych osobowych.
11. Pani/Panu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

