BIURO CERTYFIKACJI
WYROBÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informuje się, że:
1. Administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Biuro

Certyfikacji

Wyrobów

Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. M. Karłowicza 13, lok.6, 40-145 Katowice,
NIP 634-283-39-82, KRS 0000537472.
2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@bcwb.pl lub pisemnie na
adres Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. ul. M. Karłowicza 13, lok.6, 40-145 Katowice.
3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu rozpatrzenia
korespondencji przekazanej przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego
i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

4.

Pani/Pana dane nie są przekazywane innym Odbiorcom.

5.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia ich
przekazania.
7.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną
za pośrednictwem formularza kontaktowego.
9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
10. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
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