DEMR RAFAŁ STĘPNIAK

Zambrów, dn 24.05.2018r.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Realizując art. 13 RODO (ROZPORZĄDZENIE 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) informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa
dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.
Państwa dane osobowe są pozyskiwane w ramach naszych relacji handlowych i wykorzystywane do celów
świadczenia uzgodnionych z Państwem usług i realizacji umów. Dane, o których mowa, mogą też pochodzić
z ogólnodostępnych źródeł publicznych tj. KRS, CEIDG, od podmiotów, którym udzielili Państwo zgody na
ich przekazanie oraz od osób Was reprezentujących. W ramach współpracy możemy przetwarzać dane
osobowe:
 Państwa firmy (dotyczy osób fizycznych),
 Państwa pracowników i współpracowników wyznaczonych jako osoby do kontaków i współpracy z
nami, a tym samym upoważniamy Was do przekazania im treści niniejszej klauzuli.
Nawiązując do powyższego informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Demr Rafał Stępniak, ul. Mazowiecka 2, 18-300 Zambrów,
tel. +48 86 270 70 09, e-mail: demr@demr.com.pl .
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO w celu realizacji współpracy w zakresie przyjętych
umów lub zleceń oraz związanych z tym zobowiązań,
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora takich np. jak:
ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, marketing usług Administratora, wewnętrzne potrzeby
Administratora w tym zestawienia, analizy, planowanie rozwoju usług, modele statystyczne.
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
- instytucje uprawnione na mocy prawa,
- osoby i podmioty wspierające operacyjnie wykonanie umów i zleceń, w tym upoważnieni pracownicy
Administratora,
- podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora m.in. podmioty świadczące usługi prawne,
księgowe, audytu, usługi informatyczne, itp,
- w razie potrzeby instytucje zajmujące się dochodzeniem należności, dostawcy usług kurierskich lub
pocztowych, firmy transportowe lub spedycyjne, inne osoby w ramach realizowanej współpracy.
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4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt. 2 tj:
- w zakresie prowadzonej współpracy dla realizacji umów lub zleceń oraz związanych z tym zobowiązań, do
czasu zakończenia realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji
ewentualnych roszczeń,
- w zakresie wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, do czasu wypełnienia tych
obowiązków,
- do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionycyh interesów realizowanych przez Administratora stanowiących
podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych,
- w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonych przez Państwa dobrowolnych
zgód możemy przetwarzać dane do czasu aż wycofają Państwo wyrażoną zgodę w tym zakresie lub
ustalimy, że się zdezaktualizowały.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
- żądanie od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
w przypadku bezpodstawnego przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora,
- przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza
przepisy RODO.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub
zlecenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku marketingu naszych usług.
7. Co do zasady Administrator nie przekazuje danych osobowych do odbiorców znajdujących się poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może jednak
nastąpić, wynikać to może z realizacji zleceń spedycji poza kraje EOG. W powyższych przypadkach, dane
osobowe są chronione za pomocą standardowych klauzul ochrony danych, które zgodnie z art. 46 ust. 2
RODO stanowią odpowiednie zabezpieczenia w przypadku transferu danych do krajów spoza EOG.
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