Klauzula informacyjna w związku aktualizacją w zakresie ochrony danych osobowych RODO
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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
Administrator danych
MAKAO Marcin Oziębała z siedzibą w 42-140 Panki, ul. Zwierzyniecka 10, NIP:
5742030393, REGON: 241801839, w świetle obowiązujących przepisów, na
podstawie art. 13 przedmiotowego Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych jest Administratorem Państwa danych osobowych

Szanowni Państwo,
W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych oraz w zgodzie z aktualnie obowiązującymi aktami
prawnymi regulującymi szczegółowo przedmiotową materię Firma MAKAO zaktualizowała Politykę
Prywatności w zakresie Ochrony Danych Osobowych w związku z RODO. W MAKAO popieramy
wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie
świadomości w tym zakresie.
Niniejszy e -mail jest formą realizacji przez MAKAO, jako Administratora danych osobowych,
obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE („ RODO ”) Zmianie ulegną również krajowe przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych.
Jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz
zgodny z prawem. Celem uniknięcia wątpliwości, w ramach realizacji założeń Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, uprzejmie informujemy, że MAKAO Marcin
Oziębała, NIP: 5742030393, 42-140 Panki, ul. Zwierzyniecka 10, www.makao-salon.pl jak wyżej
Administrator danych osobowych, posiada w swoich zasobach Państwa dane osobowe. Dane te
przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały przez Państwa podane i w zakresie
niezbędnym. W każdej chwili mają Państwo prawo wglądu do nich, a także możliwość ich
poprawienia lub usunięcia z bazy. Z praw tych mogą Państwo skorzystać, składając wniosek:
- osobiście: Salon Sprzedaży MAKAO, ul. Św. Jadwigi 20, 42-226 Częstochowa,
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- listownie na adres: MAKAO, ul. Zwierzyniecka 10, 42-140 Panki,
- przez e-mail: makaomeble@gmail.com
Dla potwierdzenia, że są Państwo uprawnienie do złożenia wniosku, możemy poprosić o
uwierzytelnienie poprzez podanie dodatkowych informacji.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych dostępne są w:

POLITYKA PRYWATNOŚCI MAKAO
Po kliknięciu na link zostaniecie Państwo poproszeni o pobranie pliku PDF lub wyświetlenie przedmiotowego pliku w
przeglądarce. Dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią w celu wyjaśnienie
Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych RODO.
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