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Zgody i regulamin  

Informacja o podmiocie przetwarzającym dane w celu realizacji usługi

Rozumiem, że administratorem danych osobowych zebranych w celu realizacji zamawianych usług będzie 'Armago Paweł Mąkosa' z siedzibą: 'ul. Duża 8 25-304 Kielce'.  
O jakich danych mówimy?  
Chodzi nam o dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, email, numer telefonu, adres, które są zbierane w ramach baz danych systemu Serwisant Online.  
Kto będzie administratorem Twoich danych? 

Administratorami Twoich danych będziemy my, czyli 'Armago Paweł Mąkosa' z siedzibą w 'ul. Duża 8 25-304 Kielce '.  
Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane? 

Przetwarzamy te dane w celach wykonania usługi, między innymi aby móc obsłużyć zlecone przez Ciebie, teraz jak i w przyszłości naprawy, zgłoszenia poprzez ich identyfikację, oraz 
informowanie Cię o ich stanie.  
Komu możemy przekazać dane? 

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, dostawcom narzędzi 
informatycznych wspierających pracę naszej firmy oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. 
Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? 
Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych w ustawie RODO.  
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych? 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest ich niezbędność do wykonania umów.  
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych z naprawianego sprzętu, ani dalszych strat, które w wyniku tego mogą nastąpić. Niniejszy dokument jest podstawą do odbioru 
pozostawionego w serwisie sprzętu, sprzęt ten zostanie wydany tylko osobie która okaże potwierdzenie. Zapoznałem się i akceptuję regulamin świadczenia usług serwisowych 
dostępnych w punktach obsługi oraz na izone.pl.  
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