Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Informacja o treści przepisów dot. ochrony danych osobowych zgodnie z 3 i14 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 (…) (dalej RODO) – zarząd Spółki informuję:

1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TALEX S.A. z siedzibą przy ul. Karpia 27d, 61-619 Poznań, (NIP:
782-00-21-045, REGON 004772751); dalej: Administrator.
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Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych (Barłomiej Nowak), z którym można kontaktować się we
wszystkich sprawach związanych z ochroną danych przesyłając wiadomość na adres iod@talex.pl lub pisemnie na adres
pocztowy administratora wskazany w punkcie powyżej.

3

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych poniżej:

a) marketing bezpośredni dotyczący produktów i usług oferowanych przez Talex S.A – na podstawie
prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do momentu wniesienia
sprzeciwu,
b) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu
marketingu bezpośredniego, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do momentu wycofania zgody.
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W uzasadnionych przypadkach i w ograniczonym zakresie niezbędnym do danego celu przetwarzania odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być partnerzy biznesowi, technologiczni, logistyczni i organizacyjni Spółki.
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Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
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Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia,
przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
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Pani/Pana dane osobowe pochodzą z:

a) Formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.talex.pl
b) Portalu Linkedin
c) od naszego dostawcy firmy LeadHub
8

W procesie przetwarzania danych osobowych może dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do
profilowania.

9

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

