POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Geotronics
Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Centralna 36, 31-586 Kraków, zarejestrowaną
w KRS pod numerem KRS 0000554199, posiadającą nr REGON: 361350832, NIP: 6751516925
w celu realizacji zapytania złożonego za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Czym jest zapytanie? Przez zapytanie rozumiemy wiadomość jaką nam przesłałeś za pośrednictwem
formularza kontaktowego.
Co przetwarzamy i w jakim celu? Przetwarzamy wyłącznie Twoje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres
e-mail oraz numer telefonu i robimy to na podstawie Twojej zgody.
Czy powierzamy komuś Twoje dane osobowe? TAK, ale tylko i wyłącznie podmiotom świadczącym
na rzecz naszej firmy usługi hostingu, zarządzania, administrowania i utrzymania strony internetowej
oraz współpracującym z nami podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa w sprzedaży.
Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do Państwa trzeciego? NIE, nie ma takiej potrzeby.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu
odwołania Twojej zgody na ich przetwarzanie, a więc tak długo jak będziesz tego chciał!
Czy masz wpływ na swoje dane w trakcie ich przetwarzania? Oczywiście, że TAK. W dowolnym
momencie masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych oraz prawo do przeniesienia Twoich danych.
Czy i jak możesz odwołać swoją zgodę? Oczywiście, że TAK. To bardzo proste. Wystarczy,
że w dowolnym momencie wyślesz nam swoje oświadczenie o odwołaniu zgody w formie wiadomości
e-mail na adres rodo@geotronics.com.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.
Jak możesz chronić się przed niewłaściwym wykorzystaniem Twoich danych? Wystarczy,
że zgłosisz nam swoje uwagi lub problem a wyjaśnimy dokładnie wszystkie aspekty sprawy. Pamiętaj
także, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Czy musisz podawać swoje dane i z jakim to wiąże się konsekwencjami? NIE, Twoja zgoda jest
dobrowolna, ale konieczna do tego, abyśmy mogli otrzymać od Ciebie zapytanie i udzielić na nie
odpowiedzi.
Czy jesteś profilowany na podstawieni swoich danych? NIE, jak wspominaliśmy już wyżej
przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu utrzymania z Tobą kontaktu poprzez przesyłanie treści
marketingowych a zatem Twoje dane nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania.

