W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych chcielibyśmy
przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie jest
Zakład Produkcji Akumulatorów Amir Stara Łomnica 25 57-521 Gorzanów.
NIP 881-000-35-37 email: sklep@amir.net.pl
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas dokonywania zamówienia.
Dla czego przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzanie Twoich danych osobowych umożliwia nam realizację umowy zawartej z Tobą,
w szczególności do:
świadczenia usług – realizacji zamówień, komunikacji za pośrednictwem formularza
kontaktowego. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy
(art.6ust.1lit. b RODO).
obsługi reklamacji i innych roszczeń – historia zamówień, komunikacji, płatności
(art. 6 ust. 1 lit.f RODO).
w celach statystycznych – wykorzystywanie analiz sprzedaży na potrzeby
wewnętrznego raportowania (art. 6 ust. 1 lit.f RODO).
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez
Administratora Danych Osobowych do czasu trwania umowy. Po rozwiązaniu umowy dane
przechowywane będą ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych. Podstawą
przetwarzania danych jest zgoda. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Zgodę
można wycofać w dowolnym momencie. Jeżeli chcesz wycofać zgodę prosimy o wysłanie
emaila na adres: sklep@amir.net.pl
Komu udostępniamy Twoje dane?
Dane osobowe udostępniamy podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu
zamówień: firma kurierska, operator płatności internetowych, dostawca systemów
informatycznych.

Jakie masz prawa?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych
przysługuje Ci prawo:


dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,



do poprawiania swoich danych,



do usunięcia danych,



do ograniczenia przetwarzania danych osobowych ,



do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,



do przenoszenia danych,



do wniesienia skargi do organu nadzorczego,



do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe takie jak:


imię i nazwisko,



nazwa firmy,



numer NIP,



adres,



adres poczty elektronicznej,



numer telefonu kontaktowego,



numer rachunku bankowego.

