STS-Berg Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz, Polska, ul. Jana Pawła II 26
tel.: +48/18/4400492 fax:+48/18/4400494

Nowy Sącz, dn. 24.05.2018 r.

Szanowna Pani/ Panie

W związku, z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku 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
przekazujemy poniżej podstawowe informację dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest STS-BERG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jana
Pawła II 26, 33-300 Nowy Sącz wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowy
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod
numerem KRS 0000101756, kapitał zakładowy w pełni opłacony 200 000 zł, NIP 734-26-40-657, REGON
491940926 tel. kontaktowy 48 184400492 e mail biuro@stsberg.pl
Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy sprzedaży zamówionego towaru.
Dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b 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 , zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem w przypadku gdy jest to niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą , przed zawarciem umowy.
Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą następujące kategorie odbiorców: firmy spedycyjne
dostarczająca Pani/Panu towar, z którymi aktualnie firma STS BERG Sp. z o.o. ma podpisaną umowę,
przedstawiciele handlowi działający w imieniu firmie STS BERG Sp. z o.o., serwisant sprzętu komputerowego,
firma Comarch S.A., która użycza firmie STS BERG Sp. z o.o. serwery oraz kancelaria prawna zajmująca się
windykacją należności.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy ustawy o rachunkowości oraz
przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.
Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia
danych.
Informujemy, iż również przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ponieważ wiąże się z obowiązkiem wystawienia
faktury obejmującej imię, nazwisko oraz adres, i numer NIP_u.

