
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

informuję iż:

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani/Państwa firmy jest:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

KRZYSZTOF KOSICKI

22-400 ZAMOŚĆ, UL. MIKOŁAJA REJA 21

tel.: 84 538-74-78, adres e-mail: chtomasz.zamosc@gmail.com 

2.  Zakres powierzonych do przetwarzania danych obejmuje:

 nazwę firmy,

 nazwisko i imię (imiona) osób reprezentujących firmę

 siedzibę firmy/adres zamieszkania

 numer NIP/REGON/PESEL

 numer telefonu

 adres e-mail

 numery kont

 informację o wzajemnych rozliczeniach

3. Państwa  dane  przetwarzane  będą  w  celu  wystawiania  i  przechowywania  faktur,  realizacji

wzajemnych praw i obowiązków umownych, sporządzania informacji o rozliczeniach finansowych,

kontaktu ze strony Administratora.

Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c (RODO) i art. 6 ust. 1 lit. f –

prawnie usprawiedliwiony interes.

4. Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest zapewnienie realizacji umów, w tym

zapewnienie  możliwości  współpracy,   najmu  powierzchni  handlowej  oraz  dokonywania

wzajemnych rozliczeń.  

5. Na  mocy  przepisów  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich

sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz

prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  (tj.:  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych),przy czym niektóre  z  przysługujących  Państwu mogą być  ograniczone  przepisami

krajowymi. 

6. Podanie danych jest konieczne do  zawarcia, a następnie wypełnienia  i realizacji zapisów treści

zawartej umowy.

7. Dane  udostępnione  przez  Państwa  będą  podlegały  udostępnieniu  jedynie  instytucjom
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upoważnionym z mocy prawa.

8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

9. Dane nie będą przekazywane do innych państw. 

10.Państwa  dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa, to jest

przez  okres  obowiązywania  umowy,  a  następnie  przez  pięć  lat,  licząc  od  końca  roku

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatków wynikających z realizacji umowy. 

W  przypadku  gdy  okres  przedawnienia  wzajemnych  roszczeń  z  umowy  z  racji  przepisu

szczególnego  lubw  związku  z  uprzednim  wszczęciem  i  brakiem  prawomocnego  zakończenia

postępowania dotyczącego roszczeń z umowy, lub brakiem zakończenia postępowania  dotyczącego

roszczeń  z  umowy objętego  nadzwyczajnymi  środkami  zaskarżenia,  jest  dłuższy niż  wskazany

okres lat pięciu, wówczas dane przechowywane są odpowiednio do upływu okresu przedawnienia

lub prawomocnego lub ostatecznego zakończenia postępowania.


