
 „HAZBI” Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Łowiczu (kod pocztowy:
99-400),  przy  ul.  Armii  Krajowej  98A/100,  NIP:  834-10-03-570,  dbając  o  prywatności
i  ochronę  danych  osobowych  swoich  Klientów,  Kontrahentów,  jak  i  Pracowników  
oraz  Zleceniobiorców,  wdrożyła  procedury  bezpieczeństwa  i  ochrony  danych  osobowych,
zgodnie  z  rozporządzeniem  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. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.;
dalej: „RODO”).

Zatem,  przekazując  nam swoje  dane  osobowe do  przetwarzania  –  otrzymujecie  Państwo
niezbędne informacje o tym procesie, gdzie:

 Administratorem  danych  osobowych  jest „HAZBI” Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością,  z  siedzibą  w  Łowiczu (kod  pocztowy:  99-400),  
przy ul. Armii Krajowej 98A/100, NIP: 834-10-03-570;

 Kontakt z Administratorem jest umożliwiony w następujący sposób:
a) pod adresem e-mail: rodo@hazbi.pl
b)  listownie na adres: „HAZBI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Armii

Krajowej 98A/ 100, 99-400 Łowicz;
 Polityka  prywatności jest  sporządzona  i  dostępna  w  formie  papierowej  

oraz  elektronicznej  -  w  siedzibie  Administratora,  tj.  HAZBI Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością,  z  siedzibą  w  Łowiczu (kod  pocztowy:  99-400),  przy  ul.  Armii
Krajowej  98A/100,  a  także  na  stronie  internetowej  Administratora:  www.hazbi.pl
(pod zakładką – Kontakt);

 Klauzule informacyjne oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych,  niezbędne
w świetle  wdrożenia  RODO -  stanowią oświadczenia  przekazywane lub przesyłane
do osób,  których  dane  dotyczą,  w  formie  umożliwiającej  zapoznanie  się  z  treścią
oświadczenia, w tym z celem przetwarzania danych osobowych, okresem i podstawą
ich przetwarzania, odbiorcami danych osobowych oraz prawami osoby, której dane są
przetwarzane, w tym prawem do cofnięcia zgody.

Nasz  serwis  wykorzystuje  pliki  cookies  (pol.:  ciasteczka).  Wobec  czego,  korzystając
ze  strony  internetowej  www.hazbi.pl jednocześnie  wyraża  Pan/  Pani  zgodę  
na  wykorzystanie  przez  nas  plików  cookies,  celem  zapewnienia  Panu/  Pani  wygody
podczas  przeglądania  zawartości  naszych  serwisów.  Szczegółowe  postanowienia  
co do Polityki cookies zamieszczono w Polityce prywatności.

http://www.hazbi.pl/
http://www.hazbi.pl/

