Szanowni Państwo,
od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.
W związku z tym, informujemy o zasadach przetwarzania przez PROMONTEL Sp. z o.o. Państwa
danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach.
Zapewniamy, że Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i
przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o
ochronie danych osobowych”.
Informacje o ochronie danych osobowych
PROMONTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej 50 lok. 515,
jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas
zawierania umów oraz transakcji, w szczególności:
1. imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu,
2. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby,
numer rachunku bankowego,
Mają Państwo prawo do:
1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
2. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
3. przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub organu będącego jego następcą).
PROMONTEL Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno
techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą
przechowywane przez PROMONTEL Sp. z o.o. i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez
czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków
wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów
niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego
przedawnienia roszczeń Państwa i PROMONTEL Sp. z o.o..

Z poważaniem:
Administrator danych osobowych
w PROMONTEL Sp. z o.o.

