
 

Klauzula stanowi załącznik do Polityki ochrony danych osobowych umieszczonej na stronie 

www.bamar.pl w zakładce „RODO”. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB  

KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO 

Szanowni Państwo, 

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BAMAR-POL Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (KRS: 0000081234, NIP: 7540403981, REGON: 004538156). 

2. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych. Wszelkie informacje 
prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod_pol@bamar.pl. 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie, na 
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4.Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie 
zapytania. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.   

6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. 

7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody 
w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 

9.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy prawa. 

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą 
podejmowane zautomatyzowane decyzje. 

KLAUZULA ZGODY DLA FORMULARZA KONTAKTOWEGO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BAMAR-POL Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (KRS: 0000081234, NIP: 7540403981, REGON: 004538156) jako Administratora moich 

danych osobowych,  w celu otrzymania odpowiedzi.  Administratorzy powiadomili mnie, że niniejsza zgoda nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę 

mogę wycofać poprzez zgłoszenie oświadczenia na adres iod_pol@bamar.pl. 
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