Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE ("RODO"), Informuję o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Paweł Ossowski Usługi Podnośnikowe PAWOSS
z siedzibą w Elblągu, przy ul. Robotniczej 78/2.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek realizacji świadczonych usług
czy wykonania umowy.
Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
- Wykonanie usługi
- Zrealizowanie warunków umowy
- Wysyłka newsletterów
- Rozliczenia z klientami / windykacja należności
- Odbieranie korespondencji
- Korespondencja elektroniczna (email)
- Przeglądanie danych osób odwiedzających stronę
- Zarządzanie uprawnieniami w systemach IT
- Prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
- Archiwizacji
Ponadto, dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora.
Odbiorcami danych mogą być natomiast podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, księgową, organizacyjną
Administratora, operatorzy pocztowi i wykonujący usługi kurierskie, dostawcy usług IT, dostawcy płatności, a także
osoby umocowane przez Administratora na podstawie pełnomocnictwa.
Dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego
upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń,
które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy
szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu oraz
przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie
istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W STOSUNKU DO DANYCH OSOBOWYCH

Każdy, kto podał swoje dane osobowe, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora, ma prawo
żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych przysługuje również prawo wniesienia skargi
do odpowiedniego organu nadzorczego.
Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

ZABEZPIECZENIE DANYCH

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem
z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na
adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" na adres e-mail pawoss@uslugipodnosnikowe.pl

