Szczeble24
Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 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) – dalej RODO
– informujemy Panią/Pana jako naszego kontrahenta, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Szczeble24 Bożena Sokołowska ul. Kilińskiego 17a/11 46-200 Kluczbork
NIP 751-113-79-85 REGON 369231742
2. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu:
Adres email: biuro@szczeble24.pl lub pod nr telefonu 782664114.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
 realizacją umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem, a Administratorem,
złożeniem zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa
w tym np. przepisów prawa podatkowego, archiwizowanie dokumentacji tj.
umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art.6 ust. 1 lit. f
RODO),
 obsługa zgłoszeń z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych
wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności ( art.6 ust.1 lit f RODO)udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem
formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie
newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania
zasady rozliczalności.
4. Dane osobowe Pani/Pana mogą być przekazywane podmiotom, które będą je
przetwarzały, w szczególności:
 podwykonawcom Administratora wykonujący usługi na jego rzecz,
 podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

5.

6.

7.

8.
9.

 organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawem celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd
Skarbowy, PIP, ZUS),
 podmiotom prowadzącym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, a
po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych
przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego).
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich
sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz
przeniesienia danych.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje
dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do twoich
danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne
wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego dla ochrony danych osobowych.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia
umowy/złożenia zamówienia oraz ich realizacji.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że
obserwujemy i analizujemy ruch na naszej stronie, jak również podejmujemy działania
remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych
osobowych w rozumieniu RODO.

