KLAUZULA INFORMACYJNA
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 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) w ramach projektu NEWSLETTER SWISS KRONO:
1.
Administratorem danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SWISS KRONO sp. z o.o. z siedzibą w Żarach
(68-200) przy ulicy Serbskiej 56
2.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy i
art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
3.
Odbiorcy danych
Odbiorą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty konieczne w celu realizacji zlecenia i wykonania umowy.
4.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej
SWISS KRONO sp. z o.o. to firma o zasięgu globalnym, w ramach naszej działalności możemy przekazywać
dane osobowe do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Robimy to zachowując odpowiednie
środki bezpieczeństwa poprzez przyjęcie standardowych klauzul umownych UE.
5.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji naszych relacji biznesowych w tym
umów, zleceń i zamówień, a następnie do upłynięcia okresu przedawnienia roszczeń związanych z tą umową,
zlecenia
.
6.
Przysługujące prawa
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a.
Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
b.
Prawo dostępu do swoich danych osobowych
c.
Prawo żądania sprostowania danych osobowych
d.
Prawo żądania usunięcia danych osobowych
e.
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
f.
Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
g.
Prawo do przenoszenia danych osobowych., tj. prawo otrzymania od Administratora danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi oraz
ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe. Prawo
do przenoszenia danych przysługuje tylko do tych danych, które przetwarzamy na podstawie
umowy z Panią/Panem lub na podstawie wyrażonej zgody.
7.
Informacja o skardze do organu nadzoru
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego
organu nadzorczego.
8.
Informacja o dobrowolności danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prawidłowej realizacji zlecenia, wykonania
umowy, dostawy towaru, realizacji działalności Administratora.
9.
Administrator pozyskuje dane osobowe z publicznych rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, KRS. Podstawa
prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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,
dalej: RODO).

