INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe.
Administratorem Pani\Pana danych osobowych jest JANTAR 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Literacka 83, 95-030 Rzgów
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•
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2. Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawa prawna przetwarzania.
Pani\Pana dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach:
zawarcia i realizacji umowy,
oferowania przez Firmę swoich produktów i usług
Przetwarzanie Pani\Pana danych osobowych jest zgodne z prawem gdyż jego podstawą jest:
umowa ,
prawnie uzasadniony interes administratora,
obowiązek prawny ciążący na administratorze.
3. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest marketing bezpośredni czyli oferowanie produktów i usług.
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4. Informacje o odbiorcach danych osobowych.
Odbiorcą Pani\Pana danych osobowych jest:
Administrator,
Ministerstwo Finansów,
Urząd Skarbowy
Organy kontrolne, które ze względu na pełnione funkcje mają prawo wglądu do dokumentacji podatkowej: ( kontroler posiadający upoważnienie Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, funkcjonariusz Policji, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Agencji Wywiadu, funkcjonariusz
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, sąd, upoważniony inspektor kontroli skarbowej ),
biuro rachunkowe na podstawie umowy powierzenia,
firma informatyczna,
podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
4. Informacje o zamiarze przekazania Pani\Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ( EOG ).
Obecnie administrator nie ma obowiązku, nie ma potrzeby ani nie planuje przekazywać Pani\Pana dane osobowe poza EOG obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię. Gdyby sytuacja się zmieniła będzie Pani\Pan o tym zawiadomiona\y i poinformowana\y o swoich prawach.
Inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania Pani\Pana danych osobowych.
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1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.
Pani\Pana dane osobowe będą przechowywane:
dokumentacja podatkowa – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
dane pozyskane w związku z zawarciem umowy – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
2. Przysługujące Pani\Panu uprawnienia.
prawo dostępu do danych, w tym informacja o przetwarzanych danych oraz ich kopia
prawo do sprostowania i uzupełnienia danych
prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie
prawo do ograniczenia przetwarzania ( w przypadkach: podejrzenia nieprawidłowości danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, administrator już nie
potrzebuje danych osobowych do celów przetwarzania, ale są Pani\Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ).
prawo do przenoszenia danych – dot. przetwarzania zautomatyzowanego, o ile jest to technicznie możliwe może Pani\Pan żądać by dane osobowe zostały
przesłane przez administratora bezpośredni innemu administratorowi,
prawo do sprzeciwu wniesione w dowolnym momencie, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Z tych praw może Pani\Pan skorzystać składając wniosek w siedzibie firmy lub kontaktując się z Administratorem drogą elektroniczną. Administrator jest
zobowiązany odpowiedzieć na Pani\a żądanie bez zbędnej zwłoki- najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania-podać tego
przyczyny.
3. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeżeli uważa Pani\Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani\Pan prawo wnieść skargę na administratora do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.
4. Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane
dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
Zebranie od Pana\Pani danych osobowych nie jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Natomiast dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury
określa ustawa o VAT. Bez podania tych danych nie można wystawić faktury.
5. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Jeżeli administrator planowałby dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym
przetwarzaniem poinformuje Panią/Pana o tym celu oraz udzieli wszystkich stosownych informacji o Pani/Pana prawach.
Zapoznałam\em się z treścią niniejszej informacji.

