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Szanowni Państwo, 
 

Informujemy, że od dnia 25.05.2018r obowiązują nowe przepisy regulujące ochronę danych osobowych  
w Europie – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 
 

W związku z nowymi regulacjami prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, jakie przygotowaliśmy dla 
Państwa w ramach korzystania z naszych serwisów. Znajdą się tam informacje o tym jak przetwarzamy dane 
osobowe oraz jakie posiadają Państwo związane z tym prawa.  
 

Kto jest administratorem danych osobowych? 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest: 
PUH HANT Maria Kurowska z siedzibą przy ul. Brzoskwiniowej 30, 62-095 Murowana Goślina, NIP:7771002673 
 

Skąd pochodzą Państwa dane? 
- zostały przez Państwa nam podane w momencie przesłania zapytania lub zamówienia w formie mailowej lub 
telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego 
-  zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon 
kontaktowy, adres korespondencyjny. 
 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez HANT? 
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu : 
- nawiązania lub zachowania relacji biznesowych (umowy, zamówienia) pomiędzy Państwem, a firmą PUH HANT.,  
- marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych  
w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie. 
- realizacji usługi serwisowej gwarancyjnej/reklamacyjnej, dotyczy również danych zawartych na komputerach 
klientów, do których PUH HANT ma dostęp w momencie wdrażania i serwisu oprogramowania, a także serwisu 
sprzętu komputerowego 
- realizacji umów, w których PUH HANT pośredniczy 
 

Kto może zostać odbiorcą Państwa danych osobowych: 
- dostawcy usług transportowych  
- dostawcy usług informatycznych  
- dostawcy usług księgowych i prawnych  
- podwykonawcy w świadczeniu zleconych przez Klienta usług w imieniu Administratora 
 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane: 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) 
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. 
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie zostanie wycofana zgoda. Cofnięcie tej zgody nie 
wpływa na zasadność ich przetwarzania do tego momentu. 
 

Czy podanie nam swoich danych osobowych jest konieczne? 
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizowania relacji biznesowych. Mają Państwo prawo 

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają 

Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

Jeżeli Państwo nie chcą otrzymywać newsletterów i alertów, informacji handlowych oraz marketingu 
bezpośredniego lub chcą Państwo usunąć swoje dane osobowe z bazy administratora, prosimy kontakt w tej 
spawie.biuro@hant.pl 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. 
 
W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, prosimy o kontakt: tel. 61/812-29-54, biuro@hant.pl 
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