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Администратор Ваших личних података је Линтер С.А. (Linter S.A.) са седиштем у граду
Волбром на ул. Пилсудског 57А, 32-340 Волбром.
Линтер С.А. је именовао инспектора за заштиту личних података, са којим можете
контактирати путем е-маила: odo@lintergroup.eu по сваком питању које се тиче обраде
Ваших личних података.
Ваши лични подаци, који сте навели, биће предмет обраде у циљевима контактирања и
пружања услуге везане са Вашим налогом послатим преко електронског формулара на
основу чл. 6, пас. 1, сл. Б опште одредбе о заштити личних података бр. 2016/679
(Одредба 2016/679), у оквиру у којем навођење податка није обавезно законска основа
обраде података је Ваша сагласност у складу са чл. 6 пас. 1 сл. А Одредбе 2016/679.
Ваши лични подаци су прослеђивани добављачима информатичких система и ИТ услуга,
субјектима, који пружају услуге на рачун Линтер С.А., а које су повезане са пружаном
услугом, као што су добављачи информатичких система и ИТ услуга.
Ваши лични подаци ће се чувати у периоду који је неопходан за пружање одговора на
налог и евентуалну далњу преписку. Период обраде може сваки пут бити продужен за
период истека валидности потраживања, уколико обрада Ваших личних података ће бити
неопходна за одређивање или потраживање евентуалних накнада или одбране од те врсте
потраживања од стране Линтер С.А.
По питању обрађиваних података на основу дате сагласности, сагласност се може повући
у изабраном тренутку. Повлачење сагласности не утиче на законитост обраде података
извршену пре повлачења сагласности. Због доказних разлога Линтер С.А. љубазно моли
да се сагласност повуче електронским путем (на адресу odo@lintergroup.eu) или писменим
путем.
Имате право на: приступ садржају података и подношење захтева на исправку података,
брисање истих, ограничену обраду, право на пренос података или противљење против
обрађиваних података.
Имате такође право на подношење жалбе до надзорног органа, који се бави заштитом
личних података, ако сте закључили да обрада Ваших личних података нарушава прописе
Одредбе 2016/679.
Навођење личних података је захтевано од стране Линтер С.А. у циљу пружања услуге
публикације и услуге електронског формулара за контракт. Недостатак уписаних личних
података захтеваних од стране Линтер С.А. проузроковаће немогућност пружања услуге.

