
 
 Szanowni Państwo,  
W Zimex Import - Export świadczymy usługi oparte na zaufaniu, mogą mieć Państwo pewność, że 
dane są przetwarzane w bezpieczny sposób.  
Zależy nam na przejrzystości działań dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem 
dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i 
poinformować o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. administratorem przekazanych przez Państwa danych jest 
firma Zimex Import-Export. z siedzibą w Poznaniu, ulica Dziadoszańska 10 .  
Poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania dostarczanych nam danych:  

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Zimex Import -Export Grzegorz Zejden, ul. 
Dziadoszańska 10. 

2) Państwa dane przekazane przez Państwa posłużą nam w celu kontaktu w sprawie zakupu, realizacji 
zamówień, umów, prowadzenia analiz wewnętrznych a także w celu odpowiedzi na ewentualne 
Państwa zapytania, na które została wyrażona zgoda. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są 
pracownicy oraz osoby współpracujące z firmą Zimex, na podstawie umowy cywilno-prawnej między 
innymi w obszarach: a)  działalności sprzedażowej , działalności wysyłkowej c) działalności biura 
obsługi klienta d) działalności księgowej . 

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich poza sytuacjami, w których 
następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy handlowej, 
usługowej lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.  

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6) Jednocześnie informujemy, że przy braku Państwa sprzeciwu do 25 maja bieżącego roku Zimex 
będzie przechowywać Państwa dane osobowe i korzystać w celu utrzymania współpracy handlowej 
oraz wysyłania ofert, na zasadach obowiązujących w dotychczasowej współpracy.  

7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania.  
 
Z pozdrowieniami Zimex Import –Export Poznań 


