KLAUZULA INFORM ACYJN A – RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. 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) (dalej „RODO”) PSI Spółdzielczy
Producent Sprężyn, 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 72 jako Państwa Administrator Danych Osobowych, informuje, że:

1.

Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@psi-sps.com.pl
lub pisemnie na adres podany powyżej. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

2.

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), pkt b) oraz pkt c) ust. 1 art. 6 RODO oraz zgodnie z
treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyłącznie w celach
biznesowych - tj.: przygotowania oferty handlowej i jej realizacji ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o VAT i ustawy o
rachunkowości.

3.

Administrator dołoży wszelkich starań, aby środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych
skutecznie chroniły przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zamówień. Państwa dane osobowe nie
będą usunięte, gdy będziemy pozostawać z Państwem w relacji biznesowej i będą one miały związek z Państwa
zamówieniem. Są one przechowywane na zabezpieczonych serwerach i nie są przetwarzane w celach innych niż
wynikające z realizacji zawartych umów oraz w celach realizacji obowiązku ustawowego. Dostęp do serwerów
wykorzystywanych przez firmę PSI SPS do przechowywania informacji mają jedynie upoważnieni pracownicy, a firma PSI
SPS zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa.
5. Państwa dane będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy/współpracy z firmą PSI- SPS, a także po jej
zakończeniu przez okres wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych oraz dochodzenia potencjalnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy.
6. Państwa dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków służbowych
jak również kancelarii prawnej obsługującej administratora i dostawcom usług IT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa Państwa dane będziemy także, w uzasadnionych przypadkach, udostępniać odpowiednim organom państwowym.
7. Przetwarzanie Państwa danych będzie dotyczyło w szczególności: imienia i nazwiska, danych adresowych, danych
identyfikacyjnych oraz danych kontaktowych.
8. Mają Państwo 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
zgodnie z szczegółowymi regulacjami zawartymi w Rozdziale III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO gdy uznają Państwo, że przetwarzanie
Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
11. Państwa dane nie będą przekazywane poza granice R.P.
12. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: iod@psisps.com.pl
Informujemy, że niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny i została skierowana do osób powiązanych z firmą: PSI
Spółdzielczy Producent Sprężyn NIP: 8210006527 REGON: 000456042 ul. Brzeska 72, 08-110 Siedlce.

