Większyce, 10.08.2018
Klauzula informacyjna dla klientów METMesh Waldemar Księżyk.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest METMesh Waldemar Księżyk z siedzibą w
47-208 Większyce ul. Parkowa5.
2) Inspektorem ochrony danych w METMesh Waldemar Księżyk jest Pan Waldemar Księżyk,
metmesh@gmail.com.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) Zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO);
b) Wykonania ciążących na nas w związku z zawarciem umowy obowiązków prawnych np.
podatkowych lub przechowywania dokumentacji księgowej (art. 6 ust.1 lit. c RODO);
c) Wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), w tym w
celu:
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
- oferowania naszych produktów (marketing bezpośredni).
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu np. świadczące usługi księgowe, prawne,
techniczne lub IT;
b) inni odbiorcy np. podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową, bankową (w celu
ewentualnych zwrotów), pocztową lub kurierską – w zakresie niezbędnym do realizacji
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) W przypadku danych związanych z zawarciem i wykonaniem umów - okres przechowywania
dokumentacji księgowej i podatkowej wymagany przepisami prawa, jednak nie krócej niż przez
czas trwania postępowań w celu realizacji lub obrony roszczeń;
b) W przypadku danych kontaktowych przedstawicieli Klientów – do czasu powzięcia wiedzy o
zaprzestaniu działalności/ pracy w tym charakterze;
c) W przypadku potencjalnych Klientów lub ich przedstawicieli – do czasu wniesienia skutecznego
sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie jest oparte na naszym uzasadnionym interesie albo cofnięcia
zgody, jeżeli przetwarzanie jest na niej oparte.
6) Źródła danych:
Nie kupujemy danych osobowych. Dane osobowe uzyskujemy z następujących źródeł:
a) Dane Klientów lub ich przedstawicieli – od tych osób; przy czym w celu weryfikacji danych
możemy też uzyskiwać dane z CEDIG lub KRS;
b) Dane potencjalnych Klientów lub ich przedstawicieli – od tych osób, przy realizacji
wcześniejszych umów, albo ze stron internetowych potencjalnych Klientów.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia
oferty, zawarcia i realizacji umowy.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11) Przekazywanie danych poza EOG.
Nie przekazujemy i nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar
Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

