INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r (dalej zwanym RODO) informuję, że Administratorem Państwa danych
osobowych jest DONBERT D I B PLUTA SPÓŁKA JAWNA, ul. Drogowców 10a, 39-200
Dębica, KRS: 0000088126, NIP: 872-000-38-29, REGON: 005705751, tel. 14-682-06-88, mail:
biuro@workisanitarne.pl

2.

Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i stanowisko) przetwarzane są
w celach:
a) podjęcia działań związanych z realizacją usługi, zawarcia lub realizacji umowy na dostawę
produktów Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
b) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Przetwarzanie danych dla ww. celów nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą.

3.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz
Administratora usługi IT, usługi księgowe, prawne, audytowe, pocztowe i kurierskie, w zakresie
niezbędnym do zrealizowania danego celu.

4.

Państwa dane osobowe
z obowiązującym prawem.

mogą

5.

Państwa dane osobowe
międzynarodowych.

nie

6.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
1) istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba, że Państwo wyrażą sprzeciw
wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, przez przesłanie informacji
drogą mailową na adres: biuro@workisanitarne.pl lub pocztą na adres firmy.
2) przez czas niezbędny do realizacji usługi, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz
okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych.

7.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

8.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane, w celu zawarcia i wykonania
umowy oraz otrzymywania materiałów informacyjnych.
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będą

ujawnione
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do
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organom,

zgodnie

trzeciego/organizacji

10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje
profilowania.

