Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27
kwietnia 2016r. 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, iż:
1) Administratorem Danych Osobowych jest spółka:
PPUH „JAWIREM” Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 2A
32-626 Jawiszowice
e-mail: jawirem@idsl.pl
tel. kontaktowy: 32 21 11 424
reprezentowana przez:
Jana Mleko
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub
podjęcia działań przed zawarciem umowy(w celu niezbędnego i prawidłowego wykonania
umowy, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane
dotyczą);
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze(wykonywania czynności wymaganych
obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi);
c) Art. 6 ust. 1 lit. 1 f) RODO - realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy, a w
szczególności dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta.
3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a) upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy naszej firmy;
b) podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną naszej firmy;
c) instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego
prawa.
4) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
5) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania
czynności, o których mowa w punkcie 2 niniejszej klauzuli informacyjnej.
7) W związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu 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.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

