Obowi zek informacyjny

1.

2.

Wype niaj c obowi zek informacyjny wynikaj cy z art. 13 rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119,
4.5.2016, p. 1–88) informujemy, e realizacja umowy, któr z Pa stwem zawarli my wi e si z konieczno ci
przetworzenia Pa stwa danych osobowych. Bez wykorzystania Pa stwa danych osobowych zawarcie i
wykonanie umowy nie jest mo liwe. Aby zapewni Pa stwu pe
kontrol nad sposobem wykorzystania
Pa stwa danych osobowych przekazujemy nast puj ce informacje:
Administratorem danych osobowych kontrahentów Elektromeks sp. z o.o. b cych osobami fizycznymi
prowadz cymi jednoosobow dzia alno gospodarcz oraz przedstawicieli kontrahentów („Pani/Pan”) jest
Elektromeks sp. z o.o., D bówka 33A, 20-823 Lublin ("Elektromeks sp. z o.o."). Dotyczy to danych osobowych
przekazywanych w zwi zku z realizacj umowy/zlecenia. Pani/Pana dane osobowe b
przetwarzane przez
Elektromeks sp. z o.o. w celu:
podj cia kontaktu oraz prowadzenia wspó pracy,
w przypadku zawarcia umowy/zlecenia, tak e do jego wykonania i rozliczenia, przez okres wykonywania
umowy oraz przez lata od zako czenia jego wykonywania wynikaj ce z umowy/zlecenia;
podatkowym, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, oraz w celach
rachunkowych, na podstawie ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci, przez okres 5 lat od
pocz tku roku nast puj cego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub post powanie
zwi zane z wykonywanym zamówieniem zosta y ostatecznie zako czone, sp acone, rozliczone lub
przedawnione.
Podstaw przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony prawnie interes Elektromeks sp. z o.o.,
polegaj cy na komunikacji z naszymi kontrahentami i ich pracownikami. Elektromeks sp. z o.o. mo e
udost pnia Pani/Pana dane osobowe, gdy taki obowi zek wynika z przepisów obowi zuj cego prawa lub w
innych uzasadnionych przypadkach, np. przekazanie operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelariom
prawnym, ubezpieczycielom. Nie udost pniamy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
Ma Pani/Pan prawo do dania:
dost pu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Pani/Pana dane osobowe s
przetwarzane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach
danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zosta y lub zostan ujawnione,
planowanym okresie przechowywania danych osobowych;
kopii danych osobowych, które nam Pani/Pan dostarczy (a) i przekazania jej Pani/Panu lub innemu
wskazanemu pomiotowi w powszechnie u ywanym, mo liwym do odczytu komputerowego formacie;
sprostowania Pani/Pana danych osobowych, gdy s niekompletne lub nieprawid owe;
usuni cia Pani/Pana wszystkich lub niektórych danych osobowych, je eli:
o

dane osobowe przesta y by niezb dne do celów, w których zosta y zebrane lub w których by y
przetwarzane,

o

Pani/Pana dane osobowe s przetwarzane niezgodnie z prawem;

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, tj. za da zaprzestania ich przetwarzania za wyj tkiem ich
przechowywania, w sytuacjach, gdy:
o

kwestionuje Pani/Pan prawid owo swoich danych osobowych - wówczas ograniczymy ich
wykorzystanie na czas potrzebny Elektromeks sp. z o.o. do sprawdzenia prawid owo ci Pani/Pana
danych;

o

kwestionuje Pani/Pan zgodno
sp. z o.o.;

o

Elektromeks sp. z o.o. nie potrzebuje ju tych danych, ale s one potrzebne Pani/Panu do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze .

z prawem przetwarzania danych osobowych przez Elektromeks

W celu skorzystania z przys uguj cych praw nale y wys
e-mail na adres: biuro@elektromeks.pl lub
wiadomo poczt na adres siedziby Elektromeks sp. z o.o. podany powy ej.
Ma Pani/Pan równie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urz du Ochrony
Danych Osobowych, a do czasu jego powo ania – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(GIODO), w szczególno ci gdy uwa a Pani/Pan, e Pani/Pana dane osobowe s przetwarzane w sposób
nieprawid owy. Dane kontaktowe GIODO znajduj si na stronie: https://giodo.gov.pl/493/.

