Ważne Wiadomości dot. RODO
Nadawcą wiadomości jest ICS POLSKA Hubert Durlik

Szanowny Kliencie ICS Polska!

Otrzymujesz ten e-mail, ponieważ subskrybujesz nasz newsletter i/lub informator techniczny,
masz konto w zakładce logowania, w przeszłości pozyskaliśmy Twoją zgodę na otrzymywanie
korespondencji lub posiadamy Twoje dane kontaktowe (wizytówka) nabyte podczas rozmów
prowadzonych z przedstawicielami ICS POLSKA

Twoja prywatność jest dla nas ważna,
dlatego przekazujemy Ci informację na temat przetwarzania danych osobowych.

Dlaczego przekazujemy Ci niniejsze informacje?
25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw.
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. W ICS POLSKA HUBERT DURLIK posiadamy
Twoje dane kontaktowe, które gromadziliśmy według dotychczasowych zasad i dzięki temu
mogliśmy przesyłać Ci informacje o najciekawszych ofertach, szkoleniach i aktualizacjach
sprzętowych.

Chcemy pozostać z Tobą w kontakcie, dlatego przekazujemy Ci niniejsze informacje.

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest prowadzenie przez ICS POLSKA HUBERT
DURLIK marketingu bezpośredniego (przy użyciu komputerów, e-maili, telefonów, etc.) w celach

informacyjnych, marketingowych, szkoleniowych, przedstawiania ofert handlowych, prowadzenia
działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości. Podstawę prawną przetwarzania danych
osobowych w wyżej wymienionym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Twoja zgoda na
przetwarzanie danych osobowych) lub art. 6 ust. 1 lit f RODO (nasze prawnie uzasadnione interesy
– prowadzenie działań marketingowych).

Twój adres e-mail jest zawsze bezpiecznie przechowywany,
My przesyłamy Ci wiadomości tylko i wyłącznie o:
▪ Nowościach i promocjach w ofercie
▪ Szczegółach nadchodzących wydarzeń branżowych i szkoleniach
▪ Aktualnych informacjach technicznych i informacjach branżowych
▪ Ofertach handlowych, cennikach i zaproszeniach

Wystrzegamy się fałszywej polityki firm i nigdy:
▪ Nie sprzedajemy danych osobom trzecim
▪ Nie udostępniamy danych osobom trzecim

Twoja zgoda jest dobrowolna. W każdym momencie masz prawo do rezygnacji z otrzymywania
komunikatów marketingowych, które przesyłamy drogą mailową. Twoje dane osobowe będą
przechowywane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.
W przypadku cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu nie będziemy mogli dalej przetwarzać
Twoich danych osobowych w ramach naszej bazy marketingowej, a Ty nie będziesz
otrzymywać newsletterów i informatorów technicznych, zaś Twoje dane zostaną usunięte z
naszej bazy mailingowej.

Pamiętaj, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało
miejsce do momentu wycofania zgody.
Masz również prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych.
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym przypadku, gdy dane osobowe są

przetwarzane na podstawie zgody (cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania
przez nas Twoich danych osobowych.
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest
ICS POLSKA HUBERT DURLIK
z siedzibą w Warszawie(02-822) przy ul. Poleczki 82,
NIP: 113-087-08-81

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twoich danych osobowych lub chcesz się dowiedzieć,
jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub je usunąć, napisz na adres: rodo@ics.pl

Pozdrawiamy,
ICS POLSKA
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