
Szanowny Kliencie, 

Od  25  maja  2018  r.  przy  przetwarzaniu  danych  osobowych  należy  stosować  przepisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  ich  swobodnym
przepływem.  Informujemy,  że  Administratorem  (podmiotem  ustalającym  cele  i  sposoby
przetwarzania  danych  osobowych)  Pani/Pana  lub  Państwa  Firmy  (dotyczy  firm  prowadzonych
przez  osoby  fizyczne)  danych  osobowych  jest  AC  Alfa-Agent  sc  M.Rusek,  A.Lechowicz,  ul.
Krasińskiego 67/6, 74-101 Gryfino, biuro: ul. Struga 61 p. 18, 70-784 Szczecin.
Adresy  poczty  elektronicznej:  alfaagent@poczta.onet.pl lub  biuro@alfaagent.pl  

Pozyskane  przez  Administratora  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  zawarcia  i
realizacji  umowy  o  świadczenie  usług  agencji  celnej  oraz  w  celu  marketingu  produktów
własnych,  a  także  przedstawienia  oferty  oraz  udzielenia  informacji  na  zapytanie  Klienta.
Agencja  Celna  Alfa-Agent  sc  M.Rusek,  A.Lechowicz  nie  przekazuje  innym  podmiotom
danych swoich klientów w celach marketingowych, zarobkowych lub innych i co do zasady w
ogóle  nie  udziela  informacji  na  ten  temat.  Udostępnione  i  zebrane  dane  mogą  być
przekazywane podmiotom lub organom upoważnionym do przetwarzania  tych danych na
podstawie przepisów prawa (np. organom celno-skarbowym). Do kontaktu z Klientem oraz
przekazywania  informacji  w  związku  z  wykonywaniem  umowy  usług  Agencji  Celnej  lub
marketingu produktów własnych będą wykorzystywane środki komunikacji  przez niego w
tym celu udostępnione.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu,
co  do  przetwarzania  danych  osobowych  osoby,  której  dane  dotyczą,  w  zależności  co  nastąpi
pierwsze.  Nie  dotyczy  to  danych  osobowych,  których  przechowywanie  jest  konieczne  przez
określony  czas  co  wynika  z  innych  przepisów  prawa  krajowego  lub  UE,  w  szczególności
przechowywania danych księgowych dotyczących realizacji umowy. Każdy ma prawo żądania od
Administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Każdy  ma  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  którą  udzielił
Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po
25  maja  2018  r.:  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych].  

Wycofanie udzielonej zgody można także wykonać poprzez list (adres powyżej) lub mail (adresy
jw.)  
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