
Szanowni Państwo,                             

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 
Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w załączeniu przesyłamy Państwu najważniejsze 
informacje związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych przez AISE Sp. z o.o. z siedzibą  w 
Bolesławcu , ul Orla 3. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy: 

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AISE Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu, ul 
Orla 3. Wyznaczyliśmy jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych 
osobowych. Jeżeli chciałaby/-łby Pani/Pan się z nami skontaktować prosimy o wysłanie korespondencji 
elektronicznej na adres shop@ceramicshop.pl lub przesłanie listu na adres administratora z dopiskiem 
„Moje dane osobowe”. 

2)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy-zamówienia na podstawie 
art. 6 ust 1 lit. b. RODO. 

3)     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą współpracujące z nami podmioty (np. spedycyjne, 
transportowe) w celu realizacji postanowień umowy. Nie sprzedajemy Pani/Pana danych, nie 
udostępniamy ich komercyjnie podmiotom trzecim. 

4)     Zebrane przez nas dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony z punktu 
widzenia procesu biznesowego tj. przez okres realizacji umowy-zamówienia oraz prowadzenia procesu 
księgowego i obsługi wierzytelności. Przechowywane dane będą odpowiednio zabezpieczone  tak, by 
uniemożliwić wgląd osób niepowołanych.  Dane nie będą przechowywane dłużej niż 5 lat od 
zakończenia roku obrotowego, w którym obowiązywała umowa lub w którym dokonano transakcji 
między stronami. 

5)     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 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. 

6)     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

7)     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz akceptacja warunków niniejszego pisma jest 
obligatoryjne w celu realizacji zamówienia i prowadzenia relacji biznesowych z AISE Sp. Z o.o. Jest 
Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
niemożność realizacji umowy czy realizacji zamówienia. 

 
 


