KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Działają c na podstawie art. 13 ust. 1−2 Rozporzą dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwią zku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L
119, s. 1), wchodzą cego w życie z dniem 25.05.2018r. – dalej Rozporzą dzenie lub RODO −
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowa Ampol Sp.J.
z siedzibą 30-715 Kraków, ul. Saska 4, dane kontaktowe tel: 12-423-64-78, 12-65321-62, fax: 12-262-93-81, adres strony internetowej: www.amol-krakow.pl

2. Uprzejmie informuję , że administratorem danych osobowych można skontaktować się
w sprawach zwią zanych z ochroną przetwarzania danych osobowych w siedzibie
firmy lub pod numerem telefonu +48 12-423-64-78

3. Pani/Pana dane osobowe bę dą przetwarzane przez okres niezbę dny do realizacji
wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:
Ø w zwią zku w wykonywaniem zawartej przez Panią /Pana z firmą Ampol
umowy – przez okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie – przez okres
przewidziany przepisami obowią zują cego prawa lub w celu zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń z tego tytułu, a w przypadku wyrażenia przez
Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaś nię ciu
umowy – do czasu wycofania tej zgody
Ø w zakresie wypełniania obowią zków ustawowych ciążą cych na Firmie Ampol
w zwią zku z prowadzeniem działalnoś ci handlowej i zawartych umów – do
czasu całkowitego wypełnienia tych obowią zków przez Firmę Ampol
Ø w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez
Firmę Ampol – do czasu wycofania przez Panią /Pana zgody na takie
przetwarzanie danych osobowych,
Ø w zakresie wewnę trznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego
wypełnienia uzasadnionych interesów Firmy Ampol stanowią cych podstawę
tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią /Pana sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania.

4. W zwią zku z przetwarzaniem przez Firmę Ampol Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu:
Ø prawo dostę pu do treś ci danych, zgodnie z art. 15 Rozporzą dzenia,
Ø prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporzą dzenia,
Ø prawo do usunię cia danych – w trybie przewidzianym art. 17 Rozporzą dzenia,
Ø prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w trybie przewidzianym art. 18
Rozporzą dzenia,
Ø prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21
Rozporzą dzenia,
Ø prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporzą dzenia

5. Informujemy, że w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 li. a Rozporzą dzenia, a zatem
w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnię cia takiej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnię ciem.

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Firmę Ampol Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy Rozporzą dzenia, przysługuje Pani/Panu:
Ø prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 roku
jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie,
bę dzie nim organ bę dą cy jego nastę pcą prawnym).
7. Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
nastę puje w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Firmą Ampol, podanie
przez Panią /Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie
tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych
danych bę dzie brak możliwoś ci zawarcia i wykonania umowy z Firmą Ampol.
8. Informujemy także, że w przypadku, gdy na dzień 25.05.2018 r. łą czy Panią /Pana z
Firmą Ampol umowa lub w przypadku podję cia na Pani/Pana żą danie działań
zmierzają cych do zawarcia umowy z Firmą Ampol, przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany.

Podstawa prawna:
Rozporzą dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwią zku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw.
Rozporzą dzenie RODO). https://giodo.gov.pl/234/id_art/9276/j/pl

