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Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Od 25.05.2018r. obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na
terenie UE.
Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważne, dlatego
prowadzimy działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poniżej przedstawiamy Państwu wszystkie
niezbędne informacje wynikające z RODO, mówiące o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane
osobowe.
1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 z 27.04.2017 jest
firma Xenakis Development Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 16,
41-600 Świętochłowice (NIP: 6272737048, REGON: 243434807, KRS: 0000552972).
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia oraz wykonania umowy (art. 6 ust.1 b RODO).
Dane, które są niezbędne do realizacji umowy to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny
Pesel, nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny, numer kontaktowy oraz
adres e-mail.
Powyższe informacje są przetwarzane w celu należytego wykonania umowy, którą Państwo z nami zawarli
oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w przypadku podejmowania przez nas działań
marketingowych, polegających na oferowaniu Państwu naszych produktów i usług.
3. Informujemy, iż podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym jest niezbędne
do realizacji wyżej wymienionych celów.
4. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, także w celu przesyłania informacji handlowych w tym
marketingowych drogą telefoniczną lub elektroniczną w odniesieniu do produktów i usług spółki Xenakis
Development Sp. z o.o. Sp. k. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której
dane dotyczą. Zakres zbieranych danych to dane zwykłe: imię i nazwisko oraz adres poczty e-mail i / lub
numer telefonu.
5. Państwa dane osobowe pozyskane w celu realizacji umowy, przetwarzane będą przez okres 5 lat
od momentu podpisania umowy sprzedaży.
Dane osobowe pozyskane w celu przesyłania informacji handlowych będą przetwarzane do momentu
zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych.
6. Informujemy, iż mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wycofania zgody.
7. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG) ani organizacjom
międzynarodowym.
8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw mogą Państwo skontaktować się
z nami za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:
- wysyłając e-mail na adres: biuro@xenakis.pl
- telefonicznie pod numerem telefonu: 32 770 64 60
- wysyłając pismo na adres korespondencyjny: Xenakis Development Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy
ul. Wojska Polskiego 16, 41-600 Świętochłowice.
Informujemy, iż mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
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