Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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) - RODO
1. Administrującym Pani/Pana danymi osobowymi jest Toscom Development sp. z o.o. ul. Krucza
2a; 53-411 Wrocław, KRS:532497, NIP 8992761389, REGON 360172630.
2. W sprawach związanych z Pani/Panadanymi osobowymi proszę kontaktować się pod adresem
e-mail: sprzedaz@toscom.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe, tj. adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, adres zamieszkania,
numer telefonu, są przetwarzane w celu:
- zaprezentowania i przesyłania ofert handlowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
- podjęcia konkretnych działań na Pani/Pana wyraźne żądanie przed zawarciem umowy (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO)
4. Pani/Pan ma prawo dostępu do treści tych danych osobowych i ich poprawiania lub
ograniczenia przetwarzania.
5. Zgoda na przetwarzanie w/w danych może być w każdym czasie cofnięta poprzez:
- przesłanie cofnięcia zgody w formie e-mail na adres: sprzedaz@toscom.pl
- przesłanie cofnięcia listem poleconym na adres: Toscom Development sp. z o.o. , ul. Krucza 2a,
53-411 Wrocław.
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
momentu wycofania zgody.
6. Pani/Pana dane są gromadzone tylko w takim zakresie w jakim to jest konieczne.
7. Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu, aż wycofana zostanie zgoda w tym zakresie.
Jednocześnie Administrujący danymi zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań w celu
zapewnienia prawa klienta do „bycia zapomnianym”, po złożeniu przez niego stosownego
oświadczenia.
8. Dane te nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy i zgody Klienta.
9. Osoby których w/w dane są przetwarzane , w przypadku naruszenia prawa do ochrony danych
osobowych, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa UODO.

