Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do wcześniejszych i nowych kontaktów handlowych, w wyniku których KOSTBET
Sp. z o.o. Weszła, bądź wejdzie w posiadanie Państwa danych oraz w związku ze zmianą przepisów
dotyczących przetwarzania danych osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że firma KOSTBET Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Władysława Biegańskiego 29/42 jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza,
że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz
obowiązującymi przepisami.
W związku z powyższym pragniemy poinformować o wprowadzeniu zmian w polityce
prywatności. Zmiana wynika z konieczności dostosowania naszych działań do nowych wymagań
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, prosimy o informację na
maila: kostbet@kostbet.com.pl, Państwa dane zostaną usunięte z naszych zasobów.
Informacja o przetwarzaniu danych:
– administratorem Państwa danych osobowych jest firma KOSTBET Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdańsku
– dane będą przetwarzane w celu sprzedażowym i marketingowym w formie elektronicznej i
papierowej
– dane będą przetwarzane innym podmiotom gospodarczym współpracującym z KOSTBET
Sp. z o.o. tylko dla potrzeb realizacji zamówień oraz dostawcom usług prawnych i
doradczych w ewentualnym dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy
windykacyjne)
– dane będą przetwarzane współpracującemu biurowi rachunkowemu w celu wykonania
obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych
– podanie danych jest dobrowolne, jednakże biorąc pod uwagę specyfikę działalności
gospodarczej firmy KOSTBET w celu przyjęcia i realizacji zamówienia oraz ewentualnego
dochodzenia roszczeń z tytułu zakupionego towaru podanie danych osobowych może mieć
charakter umowny i jest warunkiem zawarcia umowy, innymi słowy niepodanie danych
osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem
możliwości korzystania z produktów i usług firmy KOSTBET Sp. z o.o.
– dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów
prawa
– przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
– przysługuje Państwu prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub
sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Informuję, że firma KOSTBET przetwarza Państw dane osobowe w postaci imienia, nazwiska,
adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu
prowadzenia komunikacji biznesowej i mogą być udostępniane podmiotom ściśle z nami
współpracującym w celu realizacji Państwa zamówień. Państwa dane osobowe będą przetwarzane
do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli nie wyrażają Państwo
zgody na dalsze przetwarzanie danych, prosimy o przesłanie nam takiej informacji. Mają Państwo
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

