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Dzień dobry
25 maja tego roku w Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony
danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie 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).
Rozporządzenie m.in. zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi.
Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Dla
zachowania zgodności z nowymi przepisami i dla potrzeb utrzymania najwyższego poziomu
ochrony danych osobowych, stworzyliśmy w
EWE ARMATURA POLSKA Sp. z o.o. wszelkie procedury zgodne z RODO.
Zmiany te nie wpływają w żaden sposób na jakość naszych usług oraz funkcjonalność
spółki.
Nowe postanowienia precyzują sposób przetwarzania danych osobowych oraz wprowadzają
szczegółowe informacje dotyczące Twoich uprawnień. Zapraszamy Cię do zapoznania się ze z
treścią klauzuli informacyjnej.

Rejestr Przedsiębiorców KRS Nr 0000022062
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy KRS

NIP 973-07-13-852
REGON 977922480
Kapitał zakładowy: 550 000,00 PLN

Ewe Armatura Polska Spółka z o.o
ul. Partynicka 15 · 53-031 Wrocław
Tel.: +48 71 361 0343 · Faks: + 48 71 361 03 52
www. ewe-armaturen.pl
wroclaw@ewe-armaturen.de

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EWE ARMATURA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we

Wrocławiu (53-031), ul. Partynicka 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000022062, NIP: 9730713852, REGON:
977922480, zwana dalej Spółką
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy kupna sprzedaży,
reklamacji i zwrotu (na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO);
2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom w celu realizacji
zamówienia (np. firmy kurierskie, biuro rachunkowe); Odbiorcami Pana/Pani danych są instytucje z którymi
została podpisana umowa powierzenia danych osobowych aby rzetelnie wywiązać się z umowy.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Pozdrawiamy
EWE ARMATURA POLSKA Sp. z o.o.
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