KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo,
dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie „RODO”, czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem
jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych
obowiązujących na terenie UE.
Informujemy, że spółki Nores Sp. z o.o. oraz Astal Sp. z o.o. ze względu na swoją bliską
współpracę oraz charakter działalności pozostali wzajemnie współadministratorami Państwa
danych osobowych.
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych ?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym , jak będą wykorzystywane Państwa dane
osobowe, są spółki Astal Sp. z o.o. oraz Nores Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Śląskim przy ul.
Karola Miarki 18.
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych
osobowych ?
Dane kontaktowe
Adres e-mail: iod@nores.pl
Adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Nores Sp. z o.o./Astal Sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 18, 46-310 Gorzów Śląski
Skąd mamy Państwa dane ?
W większości przypadkach otrzymaliśmy je właśnie od Państwa za pośrednictwem wzajemnej
współpracy, kontaktów i przeprowadzanych transakcji.
Kim są odbiorcy Państwa danych ?
Odbiorcami danych mogą być: podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora
danych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmioty
wykonujące zadania wynikające z przepisów prawa. Dane państwa nie są profilowane.
Jak długo przechowujemy Państwa dane ?
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizowania celu, maksymalnie przez okres
3-ech lat (dane do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe).
Jakie macie Państwo prawo wobec nas w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych ?
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Czy muszą Państwo podawać nam swoje dane osobowe ?
Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek do zawarcia umów, zamówień,
kontraktów itp.. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości ich zawarcia.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych przez nas ?
Przetwarzanie Państwa danych jest nam niezbędne do:
- zapewniania obsługi i realizacji zamówień, kontraktów, sprzedaży,
- realizacji umów, reklamacji,
- kontaktowania się z Państwem,
-dla celów podatkowych, rachunkowych i płatniczych.
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.
Pytania ? Proszę o kontakt z naszym
Inspektorem Ochrony Danych.

