KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako „RODO”
chcielibyśmy przekazać Ci kilka informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.
ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I DANE KONTAKTOWE
AMOND Mariusz Gibasiewicz ul. Wrocławska 105A 63-400 Ostrów Wielkopolski, rodo@amond.pl
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA, OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) nawiązywania relacji handlowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie
uzasadnionego interesu administratora, polegającego na zakupie towarów i usług
niezbędnych do prowadzenia działalności, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
b) zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie
niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy, do momentu
rozwiązania umowy,
c) składania i rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o
jakość i wizerunek przedsiębiorcy. Dane przetwarzane będą do czasu załatwienia sprawy
będącej przedmiotem reklamacji, skargi, wniosku lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;
d) prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zw. z art. 74 Ustawy
o rachunkowości i innych dot. podatków, przez okres wymagany przepisami (np.
podatkowymi),
e) marketingu usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego
interesu administratora, którym jest dbanie o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy do
momentu złożenia sprzeciwu. w przypadku marketingu telefonicznego lub elektronicznego
(np. mailing) pozyskiwana będzie odrębna zgoda.
f) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, przetwarzanie niezbędne jest do
celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) – polegającego na obronie interesów administratora. Dane te przetwarzane będą do
czasu przedawnienia roszczeń lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy
usług IT, księgowych, pocztowych i kurierskich, windykacyjnych, audytorskich i kontrolnych czy
kancelariom prawnym z których pomocy korzystamy przy ich przetwarzaniu.
TWOJE PRAWA
Ze względu na fakt, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:
● żądania dostępu do swoich danych osobowych,
● żądania sprostowania swoich danych osobowych,
● żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
● przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy),
● wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej. Bez
podania swoich danych, nie jest możliwe składanie zapytań ofertowych, zawieranie umów czy ich
wykonanie.

