KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W CELU WSPÓŁPRACY Z KONTRAHENTEM I PARTNEREM PRETORIUS
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 danych), zwanego dalej RODO,
informujemy o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących prawach związanych prowadzeniem rozmów i negocjacji
handlowych oraz nawiązaniu relacji biznesowych, zawarciem i wykonywaniem umowy:
Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest: PRETORIUS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce,
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS nr 0000213146, NIP 959-16-39-743, Regon: 292887710 (dalej:
Administrator lub Pretorius).
Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem korespondencyjnym:
PRETORIUS Sp. z o.o. Inspektor Danych Osobowych 25-528 Kielce ul. Zagnańska 61 lub pod adresem poczty elektronicznej
e-mail: iod@pretorius.pl.
Źródło pochodzenia danych i ich zakres
Podanie przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem
i wykonaniem umowy. Pretorius przetwarza Pana/Pani/Państwa dane osobowe zawarte w formularzach umowy oraz
dokumentach związanych z umową i współpracą handlową w zakresie danych: identyfikacyjnych (imię i nazwisko osób
reprezentujących kontrahenta, nazwę przedsiębiorcy / przedsiębiorstwa, numer PESEL, NIP, REGON, KRS), kontaktowych
(adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu), korespondencyjnych (adres siedziby kontrahenta, adres do korespondencji)
oraz innych danych niezbędne do wykonania umowy.
Cele przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO (zawarcie i wykonanie umowy, rozpatrywanie reklamacji
w przypadku ich wniesienia na jakość i sposób obsługi wykonania umowy), art. 6 ust 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, w tym w zakresie udokumentowania zawartej umowy, jej wykonania i rozliczenia,
prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej) oraz art. 6 ust 1 lit f) RODO (wypełnienie prawnie uzasadnionego
interesu administratora, dla prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów, dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu utrzymywania kontaktów służbowych, zapewnienia
bezpieczeństwa teleinformatycznego będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu).
Komu ujawniamy Pana/Pani/Państwa dane osobowe
Dostęp do Pana/Pani/Państwa danych osobowych mają, na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, nasi
pracownicy i współpracownicy, w związku z wykonywaniem swoich obowiązków. Zgodnie z przepisami prawa i na podstawie
pisemnej umowy oraz w oparciu o procedury wewnętrzne powierzamy dane osobowe podmiotom świadczącym w imieniu i na
rzecz Administratora usługi: prawne, doradcze, księgowe, audytorskie, informatyczne, techniczne, archiwizacji, skanowania i
niszczenia dokumentów, operatorom pocztowym i telekomunikacyjnym, aktualizacji i uzupełniania baz danych osobowych i innym
podmioty, którym zostały dane powierzone. Zobowiązani jesteśmy także udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionych
na podstawie przepisów prawnych.
Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe
Dane osobowe przetwarzane są przez okres realizacji umowy, a ponadto w okresie, w którym jest to niezbędne do realizacji
celów, dla których zostały zgromadzone i celów wynikających z przepisów prawa, np. przechowywania dokumentacji księgowej
i podatkowej, okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Prawa osób, których dane dotyczą
W każdej chwili mogą Pan/Pani/Państwo skorzystać z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii tych
danych, sprostowania lub uzupełnienia treści swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani/Państwa danych, w tym profilowania,
niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Każdej osobie, której
dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z obowiązującym prawem przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)
Pana/Pani/Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
Przekazywanie danych osobowych do odbiorców w państwie trzecim
Pana/Pani/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Wnoszenie reklamacji
Jeżeli chce Pan/Pani/Państwo wnieść reklamację dotyczącą traktowania przez nas Pana/Pani/Państwa danych osobowych lub
skorzystać z któregokolwiek ze wskazanych wyżej praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem
wiadomości e-mail: iod@pretorius.pl lub pocztą na adres: PRETORIUS Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych ul. Zagnańska 61
25-528 Kielce.
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