
Szanowni Państwo, 

 

Dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać RODO: Rozporządzenie 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. 

 W związku z tym chcemy poinformować Państwa o ważnych dla Państwa kwestiach w sprawie przetwarzania danych 

przez naszą firmę: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Flekso Serwis Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 170C, 81-571 

Gdynia, tel. (58) 555 05 22. 

2. Państwa dane wykorzystujemy i przetwarzamy w celu: 

- zawarcia umowy bądź zlecenia oraz wykonywania ich postanowień przez cały okres obowiązywania 

- tworzenia zestawień analiz i statystyk, raportowania oraz planowanie rozwoju działalności na wewnętrzne 

potrzeby administratora – podstawa prawna: uzasadniony interes administratora 

- przesyłania  informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej, 

- wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych jakimi są wystawianie i przechowywanie 

faktur oraz dokumentów sprzedaży  

- zgłaszania ewentualnych reklamacji, udzielania odpowiedzi na te reklamacje 

- dochodzenia ewentualnych roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO) 

- weryfikacji wiarygodności finansowej  przez okres niezbędny do zawarcia umowy bądź jej przedłużenia 

  3. Państwa dane będą przechowywane w okresie obowiązywania współpracy lub umowy z firmą Flekso Serwis Sp. z 

o.o. jak i również przez okres 10 lat. 

  4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:  

 - żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 

 - żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 

 - żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 

 - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 

 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 

 - przeniesienia Państwa danych osobowych, 

 - wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, 

 Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem biuro@fleksoserwis.pl lub 

kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Chwaszczyńska 170C, 81-571 Gdynia. 

 

Państwa dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. między innymi z Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG). Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), oficjalnych stron internetowych lub bezpośrednio od Państwa. 

 

Wszelkie informacje stanowiące dane osobowe są traktowane poufnie i są chronione przed przypadkowym 

ujawnieniem osobom trzecim. 
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