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NIP  PL685-18-87-733,   REGON 370386814,  KRS 0000126927 Sąd Rejonowy w Rzeszowie,  
Kapitał zakładowy 336 500 PLN 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
przez spółkę Zakłady Metalowe w Przysiekach Sp. z o.o. z 

siedzibą w Przysiekach 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, 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 lub RODO) pragniemy przekazać Państwu  
kilka informacji: Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz 
bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, a także na zapewnieniu Państwu 
możliwości realizowania wszystkich przysługujących Państwu w związku z RODO praw. 
Pragniemy również dostarczać Państwu jak najlepiej dopasowane treści marketingowe.  

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych są Zakłady Metalowe w 
Przysiekach Sp. z o.o. z siedzibą w Przysiekach 421, 38-207 Przysieki 421. 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu przekazania 
oferty handlowej/udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania / lub w innych sprawach, w 
których Pani/Pan kontaktuje się z nami. Podstawą prawną przetwarzania przez nas 
Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy Zakłady Metalowe 
w Przysiekach Sp. z o.o., jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów, w tym 
udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania lub uwagi (tj. art. 6 ust. 1 lit. f 
Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
dalej: „RODO”). Dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą 
rzecz usługi wsparcia (np. firmy spedycyjne, firmy świadczące rozwiązania logistyczne, 
kurierzy, spedytorzy i kierowcy świadczący usługi transportowe, agencje celne itp), przy 
czym przekazanie danych nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku gdy klient sam 
zdecyduje o takim sposobie dostarczenia mu towaru pod wskazany przez siebie adres. W 
przypadku odbioru własnego dane potrzebne do wykonania usługi spedycyjnej nie będą 
przekazywane osobom trzecim.  Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą 
zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na 
podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez nas 
przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, trwania umowy handlowej, wypisania 
faktury sprzedaży, e-marketingu lub do momentu wycofania Państwa zgody na ich                                

przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości     
otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, 
usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu. W celu 
realizacji jednego ze swoich praw można się z nami skontaktować korzystając z podanego adresu mailowego 
export.zm@gmail.com lub telefonicznie +48 13 44 290 20, + 48 693 196 498. Bezpieczeństwo Pani/Pana 
danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając dane naruszamy przepisy 
RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Specjalizujemy się w 
produkcji wyrobów 
ze stali, które w 95% 
eksportujemy do 
Szwajcarii, Francji, 
Holandii, Rosji, 
Belgii, Słowacji, 
Niemiec i na Litwę. 

Produkujemy: 

 elektryczne 
szczotki do masażu i 
czyszczenia bydła, 
 klatki poskromowe 
   do bydła, 
  boksy dla cieląt 
 
Usługi: 
 Okręgowa Stacja 
  Kontroli Pojazdów 
   
 Diagnostyka 
    samochodowa 
 Modernizacja  
   i atestacja  
    opryskiwaczy 
 roboty spawalnicze, 
   ślusarskie, tokarskie 
 konstrukcje stalowe 

 

KONTAKT 

telefon :   13 442 90 20 
fax :         13 442 90 69 
kom. :     693 196 498 

INTERNET 
www.zmprzysieki.pl 
export.zm@gmail.com 
 


