Ochrona danych osobowych w działaniach marketingowych

Pragniemy poinformować, że Administratorem Państwa danych jest Bogucki Folie Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, z siedzibą: Jatne 35, 05-430 Celestynów,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000598511 przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądu. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo wglądu do treści
danych oraz ich poprawiania.
Mają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia swoich danych, wniesienia sprzeciwu.
Informujemy o prawie wycofania niniejszych zgód w dowolnie wybranym przez Państwa
momencie.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy Rozporządzenia.
Ponadto Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo
skontaktować poprzez e-mail rodo@bogucki-folie.pl lub pisemnie na adres: Jatne 35, 05-430
Celestynów.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
Mając na uwadze naszą współpracę z Państwem, aby umożliwić nam dalszy rozwój i wspomóc
działania marketingowe wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie do siebie przez naszą firmę
informacji o charakterze handlowym, w tym w szczególności na kontaktowanie się z Państwem
w celu przedstawiania ofert, informacji o produktach, usługach lub innych wydarzeniach

związanych z działalnością firmy na podany adres e-mail, a także kontaktu telefonicznego w celu
przedstawienia oferty handlowej i przesyłania wiadomości SMS i MMS zawierających informacje
w tym zakresie – na podany numer telefonu. Wyrażają Państwo zgodę do powoływania się na
rekomendacje i poinformowania o współpracy, bez uwzględniania jakichkolwiek warunków
współpracy. Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Bogucki Folie, Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, spółka komandytowa w celu
przeprowadzania ankiet dotyczących badania satysfakcji klienta, po realizacji umowy, zgodnie z
Normą ISO 9001:2008, do której przestrzegania firma BOGUCKI FOLIE spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółka komandytowa jest zobligowana.

