1

PIECZĘĆ ZAMAWIAJĄCEGO:

PESEL/NR DOWODU
OSOBISTEGO:

ADRESAT:

ZAMÓWIENIE
JEDNORAZOWE

MEGASET SP. Z. O.O.
UL. STALOWA 3
41-948 PIEKARY ŚLĄSKIE
NIP 626-000-24-82

NIP:

MIEJSCE I DATA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie ( według bieżących potrzeb ) n
 a wyroby hutnicze oraz usługi
dodatkowe związane z zamówionym towarem
( przesłanych faksem, pocztą e-mail lub przekazanych ustnie ).

Upoważniam do odbioru towaru:

Wszelkie spory wynikające z przyszłych zamówień rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miasta Katowice według
prawa polskiego.
Zasady przetwarzania danych osobowych ujawnionych Megaset Sp. z o.o. określono na odwrotnej stronie
zamówienia.
Zamówienie przygotował:

Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentacji firmy:
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Klauzula informacyjna RODO dla klientów MEGASET Sp.z o.o.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest MEGASET Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich. Można się z nami skontaktować w następujący
sposób:
●

listownie na adres: 41-948 Piekary Śląskie ul. Stalowa 3.

●

przez e-mail:rodo@megaset.pl

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać dane osobowe dla potrzeb realizacji umów sprzedaży oraz przewozu wyrobów hutniczych i w celu ich
wykonania (dalej „Umowa”).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej. W przypadku
nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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):
●

konieczność realizacji łączącej nas umowy,

●

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych oraz
wypełnienia obowiązków administracyjnoprawnych, w tym wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, przepisów
wykonawczych, ustawy Prawo przewozowe, ustawy Kodeks cywilny, ustawy o drogach publicznych itd.

●

Konieczności realizacji umowy ubezpieczenia transakcji handlowych oraz umów windykacyjnych zawartych z Towarzystwem
Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. oraz Euler Hermes Collections Sp. z o.o.

●

windykacji należności, realizacji zajęć́ wierzytelności (jezeli
̇ zajdzie taka potrzeba) i będą̨ przetwarzane przez okres 10 lat od
końca roku kalendarzowego, w którym należność́ została uregulowania

3. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres trwania łączącej nas Umowy, jak również przez okres trwania wymagalności
ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z kodeksu cywilnego oraz innych ustaw szczególnych jak również przez okres
trwania obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
4 Odbiorcy danych
dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub organom
administracji publicznej w szczególności gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Ponadto, dane osobowe mogą̨ zostać́ udostępnione upoważnionym podmiotom, ubezpieczycielom oraz radcom prawnym lub
adwokatom jak również doradcom podatkowym, firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych,
z którymi współpracuje Administrator.
5 Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
●

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

●

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

●

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych,

●

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Ciebie zgody na
przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

●

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

●

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, ze względu na Twoją szczególną sytuację, w
przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na
potrzeby marketingu bezpośredniego,

●

prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz
przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora.
Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych
przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

●

prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

●

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
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Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej
zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres
korespondencyjny, bądź adres e-mailowy.

