Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”
zawiadamiamy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Hilton Foods Ltd sp. z o. o.
ul. Strefowa 31, 43-100 Tychy, KRS: 0000175476; Tel.: +48 32 7789709, mail:
rodo@hiltonfoods.pl
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać podstawie
art. 6 ust. 1 RODO w związku z realizacją zadań własnych lub obowiązków prawnych
nałożonych na Administratora Danych Osobowych.
3. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zwykłe.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
spełnienia celu w jakim zostały zebrane lub w okresie wymaganym przez prawo.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
7. W przypadku, kiedy zaistnieje taki wymóg nie podanie danych osobowych
skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy lub realizacji naszych
obowiązków, jako strony lub Administratora Danych Osobowych.
8. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym
odbiorcom danych za wyjątkiem sytuacji wymaganych lub przewidzianych
i dozwolonych prawem.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.
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