Klauzula informacyjna dla Kontrahentów
dot. przetwarzania danych w przedsiębiorstwie MARKA MATWIEJA
prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG
pod firmą: MAREK MATWIEJ "ROPEX" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-HANDLOWE
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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, dalej: ,,RODO”) niniejszym informuję
Państwa, że:
I. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jestem ja, czyli MAREK MATWIEJ prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą: MAREK MATWIEJ "ROPEX" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-HANDLOWE z siedzibą w Poznaniu (60476) przy ul. Jasielskiej nr 16 (dalej: Przedsiębiorca, Administrator). Powyższa działalność jest przeze mnie wykonywana na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadam NIP: 9191068981 oraz REGON:
639602112.
II. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przeze mnie Państwa danych osobowych proszę
kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
biuro@ropex.pl.
III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach, a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi jedna lub
więcej z poniższych:
 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu odpowiedzi na kierowane zapytania ofertowe, w tym prowadzenia korespondencji
służbowej oraz rozmów służbowych; przygotowania oferty, przyjęcia i realizacji zlecenia oraz zawarcia i wykonania
umowy;
 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu poprawnego wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na mnie, w tym w celu
odpowiedzi na kontakt z Państwa strony, zwłaszcza w zakresie rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz
udzielania odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania, a także w celu wystawienia i przekazania faktur,
prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;
 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji mojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym w celu realizacji zawartych
umów, a także w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony
przed nimi, a także w celu zapewnienia rozliczalności.
2. W przypadku, gdy będę chciał wykorzystać Państwa dane osobowe w celach nieuwzględnionych podczas ich pierwotnego
pozyskiwania zostaną Państwo poinformowani o wykorzystaniu Państwa danych osobowych w innych celach.
IV. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
Będę przetwarzała następujące kategorie Państwa danych:
 podstawowe dane identyfikacyjne, w szczególności: imię i nazwisko/ firma;
 podstawowe dane adresowe, w szczególności: adres zamieszkania, adres siedziby, adres realizacji zlecenia;
 podstawowe dane kontaktowe, w szczególności: adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail;
 dane identyfikacyjne związane z wykonywaną działalnością gospodarczą, w szczególności: nazwa firmy, NIP, REGON;
 dane do rozliczeń, w szczególności: numer rachunku bankowego.
V. ODBIORCY DANYCH
1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów
prawa.
2. Ponadto Państwa dane osobowe przekazuję:
 podmiotom przetwarzającym dane osobowe w związku ze zleconymi przeze mnie działaniami realizowanymi w moim
imieniu, w tym moim partnerom handlowym, podmiotom współpracującym (w tym podmiotom świadczącym pomoc
prawną, podatkową, rachunkową na moje zlecenie, a także podmiotom prowadzącym działalność pocztową bądź kurierską), dostawcom usług oraz podwykonawcom, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych;
 innym podmiotom lub organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie
danych będzie niezbędne w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń
bądź ochrony przed nimi.
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
1. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez
który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 okres negocjacji, przygotowania oferty na podstawie zapytania oraz oczekiwania na Państwa akceptację, bądź dodatkowe uwagi;
 okres realizacji zawartej umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe;
 przepisy prawa, które mogą obligować mnie do przetwarzania danych przez określny czas;
 okres, który jest niezbędny do obrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź
ochrony przed nimi.
2. Po upływie najpóźniejszego z wyżej wymienionych terminów, Państwa dane osobowe zostaną przeze mnie trwale usunięte.
VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przeze mnie Państwa danych osobowych:
 Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane
osobowe, a jeżeli to ma miejsce, ma prawo do informacji, jakie jej dane osobowe i w jakich celach są przetwarzane
oraz uzyskania ich kopii.
 Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora sprostowania dotyczących jej danych, które są
nieprawidłowe, a także ich uzupełnienia.
 Prawo do usunięcia danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora usunięcia dotyczących jej danych, wskazując
okoliczności to uzasadniające np. dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji umowy, dla której zostały zebrane,
lub osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie, a nie występują inne podstawy prawne do dalszego
przetwarzania danych, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych np. gdy administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a osoba, której dane
dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych ze
względu na jej szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym profilowania.
 Prawo do przenoszenia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do Administratora oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 Prawo do cofnięcia zgody
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, wówczas osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Zakres każdego z powyższych praw oraz podstawy do wystosowania żądania wynikają z odpowiednich przepisów RODO.
Z ww. praw mogą Państwo skorzystać, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny Administratora bądź poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres: biuro@ropex.pl.
VIII. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych określonych w pkt IV. niniejszej klauzuli informacyjnej, jest dobrowolne,
jednak konieczne w celu realizacji odpowiedzi na Państwa pytania, w tym te dotyczące oferowanych produktów i
usług, przygotowania dla Państwa oferty na podstawie zgłaszanego zapytania, przyjęcia i realizacji zlecenia, zawarcia
umowy i jej wykonania. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy i jej prawidłowe wykonanie.
IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
X. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
XI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Państwa danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych.

_______________________________________
podpis kontrahenta

