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Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych:
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej:
1. Firma ZWIKAM Mariusz Matkowski z siedzibą w Zębowicach 16A, 59-411 Paszowice jest Administratorem Pani/Pana
danych osobowych.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Panią/Pana z firmą ZWIKAM Mariusz Matkowski umowy
na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO;
b) w celu przestrzegania przez firmę ZWIKAM Mariusz Matkowski przepisów prawa, w tym prawa
handlowego, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach,
rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO.
d) w celach analitycznych (doboru usług do naszych klientów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie
przebiegu sprzedaży w tym reklamacji) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem art.6 ust.1 lit. f
RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić na pisemne żądanie następującym kategoriom podmiotów: firmie
księgowej, kancelarii prawniczej,
firmom przeprowadzającym audyt, sądom, organom ścigania i organom
państwowym - jeśli wynika to z przepisów prawa oraz innym partnerom handlowym.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom w krajach trzecich po zapewnieniu odpowiedniego
poziomu ich ochrony oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewnienie odpowiedniego poziomu
ochrony odbywać się będzie poprzez zastosowanie środków technicznych oraz podpisanie standardowych klauzul
umownych wydanych przez Komisję Europejską lub w oparciu o zobowiązania podjęte w ramach Tarczy Prywatności
pomiędzy Unią Europejską a USA.
5. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy lub złożeniem zamówienia będziemy
przetwarzać do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści Pani/Pana danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
c) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Nas informacji o przetwarzanych danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania
umowy;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
W celu wykonania swoich praw może skierować Pani/Pan swoje żądanie pod adres email: matkowski@zwikam.pl.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w celu wykonania umowy jest niezbędne co oznacza, że odmowa ich podania
może utrudnić realizację umowy z Panią/Panem zawartej.

Z poważaniem
ZWIKAM Mariusz Matkowski

