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 KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy ogólnej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję że:

1. Administratorem danych osobowych jest JAK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
   (04-870) przy ul. Trakt Lubelski 38c, NIP; 952-20-66-072 , KRS; 0000326804;
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach handlowych i marketingowych zgodnie
    z art.6 ust. 1 pkt a), b);
3. W związku z celami o których mowa powyżej, odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty 
    pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np.: dostawcy 
    usług kurierskich, transportowych, księgowych, kancelarii prawnych;
4. Administrator Państwa danych osobowych może przekazywać dane osobowe uprawnionym 
    podmiotom wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przepisami ustawy ogólnej

     o zasadach powierzania danych osobowych;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;
6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania , 
    usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu;
7. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych
    lub organu będącego jego następcą gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
    przepisy ustawy ogólnej dotyczące ochrony danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.;
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w formie profilowania;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umów handlowych.
10. W przypadku jakichkolwiek pytań możecie się Państwo skontaktować:
    a) telefonicznie pod nr 22 612 69 43
`   b) pod adresem e-mail : jak@jakspzoo.pl
    c) pisemnie pod adresem jak w pkt. 1

NIP: 952-20-66-072 Bank Handlowy S.A.
REGON: 141787829 PLN   PL 54 1030 1508 0000 0008 1848 5000
KRS: 0000326804 EUR   PL 27 1030 1508 0000 0008 1848 5001

USD   PL 97 1030 1508 0000 0008 1848 5002  
SWIFT: CITIPLPX


