Klauzula informacyjna
Marketing w Layher Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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, zwane dalej „RODO”) informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Layher Sp. z o.o. z siedzibą w Siestrzeni,
ul. Żelechowska 2A, 96-321 Siestrzeń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183016, NIP 894-239-24-35,
REGON 931185846, telefon +48 22 720 69 09, email: odo@layher.pl, zwana dalej „LAYHER”.

2.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z marketingiem produktów i usług
firmy LAYHER, tj. przesyłaniem aktualności i ofert pocztą elektroniczną (newsletter) oraz marketingu
bezpośredniego z wykorzystaniem Pani/Pana adresu poczty elektronicznej i/lub numeru telefonu,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w zakresie
obsługi informatycznej LAYHER. Odbiorcami mogą być również Layher International GmbH
oraz instytucje państwowe upoważnione z mocy prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 120 miesięcy.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do 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.
Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie przez Panią/Pana
danych osobowych jest dobrowolne, a nie podanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji
działań marketingowych przez LAYHER.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią
istotnie wpływające, nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych
i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Layher Sp. z o.o.
ul. Żelechowska 2A
96-321 Siestrzeń

http://www.layher.pl
e-mai: info@layher.pl
fax: 22 250 18 80

NIP: 894-23-92-435
REGON: 931185846
KRS: 0000183016

tel. +48 535 LAY HER
tel. +48 535 529 437
tel. +48 22 720 69 09

Kapitał zakładowy: 1 600 000 PLN
Konto bankowe: mBank S.A.
08 1140 2105 0000 4906 8900 1001

