
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od 

Państwa w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego.  

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zakładach Przemysłu Sklejek Biaform SA  są 

Zakłady Przemysłu Sklejek Biaform SA, ul. Dojlidy Fabryczne 24, Białystok 15-566, kontakt e-mail: 

biaform@biaform.com.pl,  tel. (85)7407910 

2.    Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa lub na podstawie udzielonej zgody. 

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usługi formularza kontaktowego. Podanie danych 

jest dobrowolne, jednak konieczne dla skorzystania z powyższej usługi. 

4.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub 

otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy i współpracownicy  Zakładów 

Przemysłu Sklejek BIAFORM w Białymstoku upoważnieni do przetwarzania danych osobowych. 

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a 

po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a)   prawo dostępu do danych osobowych; 

b)   prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe;  

c)   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

-dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

-osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 

danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

-dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

-dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

e)   prawo do przenoszenia danych  

 f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

 

 



 

 

7.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8.     Pani/Pana dane nie będą profilowane. 

9.   W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu ZPS Biaform SA Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych.  

10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Każdorazowo, w 

przypadku korzystania z usługi Formularza Kontaktowego zbierany jest adres poczty elektronicznej w celu  udzielenia 

odpowiedzi na wiadomość. Każdy  może podać w formularzu kontaktowym dodatkowe informacje, takie jak: imię, 

nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy. Podanie powyższych danych jest dobrowolne.  

 

 

 


