Annobór Kolonia, dnia 25 maja 2018 r.

Klauzula Informacyjna
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wiesław Barwiński, prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Wiesław Barwiński FREZBUD z siedzibą w m. Annobór
Kolonia, adres: Annobór Kolonia 1D, 21-100 Lubartów, e-mail: frezbud@frezbud.pl,
NIP: 7141063621.

2.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi prosimy kontaktować się
z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Administratora Danych
pod adresem e-mail: frezbud@frezbud.pl lub numerem tel.: (+48) 81 742 14 30.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu:
a. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy/zlecenia, której/którego
Pani/Pan jest stroną (pracownikiem lub reprezentantem strony), w tym
przedstawienie oferty handlowej/cenowej,
b. wykonania usługi, która jest przedmiotem zawartej umowy,
c. obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ww. celach na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania
umowy/zlecenia, której/którego Pani/Pan jest stroną,
b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnianie obowiązków prawnych związanych z płaceniem
podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów
związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów
księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki wynikające
z przepisów podatkowych i rachunkowych – Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku
od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa
o rachunkowości),
c. art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes Administratora Danych Wiesława Barwińskiego FREZBUD – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie
zaistnienia wzajemnych roszczeń).

5.

W celu prawidłowej realizacji usług Dane mogą być udostępniane następującym podmiotom:
a. podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe,
b. podmiotom świadczącym usługi rozliczania należności,
c. podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek,

d. podmiotom świadczącym usługi prawne i windykacyjne,
e. podmiotom świadczącym usługi archiwizacji,
f.

dostawcom Internetu.

6.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także
do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

8.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

10.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia
i wykonania umowy.

OŚWIADCZENIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Oświadczam, że zapoznałam/em się z ww. informacjami i zrozumiałam/em ich treść:
Data: ………………………………………..
Podpis: ……………………………………..

