Szanowni Pa stwo
Od 25 maja 2018 roku obowi zuje Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO).
W zwi zku z rozpocz ciem stosowania RODO zapewniamy, i my jako firma AS-MED Sklep
Specjalistycznego Zaopatrzenia Medycznego Marek Madusiok
ymy do zapewnienia maksymalnego
bezpiecze stwa Pa stwa danych i pe nego respektowania Pa stwa prywatno ci. W zwi zku z powy szym
przekazujemy Pa stwu wymagane prawem informacje o przetwarzaniu przez nasz firm Pa stwa danych
osobowych oraz uprawnieniach, jakie w zwi zku z tym Pa stwu przys uguj .
1.

Administratorem Pa stwa danych osobowych jest firma AS-MED Sklep Specjalistycznego
Zaopatrzenia Medycznego Marek Madusiok, ul. Moniuszki 4, 43-400 Cieszyn, NIP 5481448282,
zwanej dalej AS-MED.
2. W sprawach dotycz cych bezpiecze stwa Pa stwa danych osobowych mog Pa stwo kontaktowa si
z nami pod adresem e-mail: biuro@as-med.eu lub korespondencyjnie na adres: 43-400 Cieszyn,
ul. Moniuszki.
3. Pa stwa dane osobowe przetwarzane b
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu
wykonania zawartej przez Pa stwa z firm AS-MED umowy dotycz cej sprzeda y towarów lub
wiadczenia us ug oferowanych przez firm AS-MED, a tak e wykonania ci
cych na firmie AS-MED
obowi zków prawnych, weryfikacji wiarygodno ci p atniczej, dochodzenia roszcze , obs ugi reklamacji,
marketingu bezpo redniego produktów i us ug obj tych ofert handlow firmy AS-MED, w tym w celu
dopasowania oferty handlowej i dzia
promocyjnych do Pa stwa potrzeb, a tak e tworzenia
zestawie , analiz i statystyk, rozlicze finansowych, w tym wystawienia dokumentów ksi gowych.
4. Przetwarzane s nast puj ce kategorie Pa stwa danych osobowych:
imi i nazwisko,
adres e-mail,
adres sklepu lub innego miejsca prowadzenia dzia alno ci gospodarczej,
numer telefonu,
numer identyfikacji podatkowej (NIP),
5. Pa stwa dane mog by przekazywane nast puj cym podmiotom: osobom u nas zatrudnionym, biurom
informacji gospodarczej, podmiotom prowadz cym gie dy wierzytelno ci, nabywcom wierzytelno ci,
dostawcom us ug hostingowych, dostawcom us ug ksi gowych, dostawcom oprogramowania (np.
program do fakturowania online), dostawcom us ug telekomunikacyjnych, naszym podwykonawcom,
podmiotom prowadz cym na nasz rzecz obs ug prawn lub windykacyjn oraz organom w adzy
publicznej, je eli wymagaj tego obowi zuj ce przepisy prawa.
6. Pa stwa dane osobowe b
przechowywane przez okres niezb dny do realizacji celów okre lonych w
pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowi zuj cego prawa.
7. Pa stwa dane osobowe nie b
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Z zastrze eniem ogranicze wynikaj cych z RODO i innych przepisów prawa, posiadaj Pa stwo prawo
dost pu do tre ci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usuni cia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a tak e prawo
do cofni cia zgody w dowolnym momencie je eli przetwarzanie odbywa si na podstawie wyra onej
przez Pa stwa zgody.
danie realizacji ww. praw mog Pa stwo zg osi na adres e-mail lub na adres
do korespondencji wskazany w pkt. 2.
9. Je eli uwa aj Pa stwo, e Pa stwa dane przetwarzane s niezgodnie z prawem maj Pa stwo prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Pa stwa danych osobowych zasadniczo jest dobrowolne, jednak jest niezb dne do
celów wiadczenia us ug na Pa stwa rzecz oraz realizacji umów. Mog jednak wyst pi sytuacje, w
których odmowa podania przez Pa stwa danych osobowych uniemo liwi dokonanie czynno ci
podejmowanej w Pa stwa interesie, co mo e doprowadzi do negatywnych dla Pa stwa skutków (np.
niewykonanie us ugi w danym terminie lub niewykonanie umowy).
11. Pa stwa dane mog by przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie b
jednak na tej podstawie
podejmowane decyzje. Administrator nie b dzie stosowa wobec Pa stwa danych profilowania.
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