Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest firma Maszyny Poligraficzne Andrzej Jabłoński z
siedzibą: 05-830 Nadarzyn, ul. Modrzewiowa 43, tel. 608-072-416, andrzej.jablonski@ist-uv.pl, NIP
8541886108
2. Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach, na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
•

•
•

świadczenia usług zgodnie z umową i ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz.
470, z późn. zm.),
obsługi Twoich reklamacji i próśb, które do nas kierujesz,
badania jakości naszych usług, czyli oceny satysfakcji z realizacji umowy.

Możemy również przetwarzać Państwa dane w następujących celach:
•

•

marketingowym, w szczególności w celu przedstawienia Ci oferty związanej z Twoimi preferencjami w zakresie naszych usług, w przypadku, gdy udzieliłeś nam na to dobrowolnej
zgody; podstawą prawną przetwarzania jest więc Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy zawartej z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych w celu realizacji praw
i obowiązków związanych z udostępnianiem informacji gospodarczych, a także dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO).
3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres,
dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
4. Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom wspierającym działalność Administratora, takim
jak operatorzy telekomunikacyjni, podmioty świadczące usługi hostingowe, podmioty świadczące
usługi pocztowe i kurierskie, podmioty wspierające naszą infrastrukturę informatyczną, a także naszym konsultantom lub audytorom.
5. Państwa dane mogą być również udostępnione podmiotom zagranicznym, z którymi Administrator
posiada umowę o współpracy gospodarczej. Będą one udostępniane w celu określonym w pkt. 2 powyżej.
6. Jeśli użyją Państwo wtyczki społecznościowej znajdującej się na naszej stronie internetowej,
która ma możliwość przekierowania na stronę na Linkedin lub YouTube, informujemy, że Państwa dane (cookies) będą także przetwarzane przez te podmioty, nawet, jeśli nie posiadają Państwo
u nich konta (firmy te staną się także administratorami Państwa danych osobowych).
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu
administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
8. Posiadają Państwo 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;

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji oraz profilowaniu;
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

