Klauzula informacyjna dla kontrahentów/klientów
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:
1. Administratorem Państw danych osobowych jest:
Magnat Olimpia Hrynkiewicz
Sulimierz 111A
74-300 Myślibórz
NIP: 883 139 74 12
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: nawiązania i wykonywania umowy, wykonania
obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym w
szczególności w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i
obrony wzajemnych roszczeń- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b), c) i f) RODO
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele
administratora, podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych w
zakresie niezbędnym do realizacji umowy (w szczególności dostawcy towarów, kurierzy, podmioty
obsługujące płatności internetowe) podmioty prowadzące na podstawie zawartych z
administratorem umów obsługę rachunkowo-podatkową, podmioty świadczące usługi obsługi
informatycznej na rzecz administratora, właściwe organy publiczne w związku z realizacją
obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji
międzynarodowych.
6. Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania łączącej umowy, ewentualnie
przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego, a
także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dla celów podatkowych i
rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do
rozliczenia umowy.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
8. Mają państwo prawo wniesienia skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza postanowienia RODO
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale koniecznie dla celów związanych z
nawiązaniem i wykonaniem umowy. Konsekwencją nie podania danych może być brak możliwości
zawarcia i wykonania umowy.

