KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adam Konczewski AUX z siedzibą w Łowiczu, ul.
Kwiatowa 10/48, NIP: 7331002396

2.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane między innymi w następujących celach:

• wykonania usług dostępnych w ofercie firmy, między innymi w celu przedstawienia oferty, zawarcia,
realizowania i obsługi usługi, oceny ryzyka finansowego zlecenia lub przygotowania ofert usług w przyszłości
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• podjęcia czynności umożliwiającej przedłużenie umowy na usługę na kolejny okres jej świadczenia (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO),
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności
gospodarczej i zawartymi umowami (na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO).
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu
ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń (na podstawie art. 6 ust 1 lit f).
3.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujący podmioty: dostawcy usług IT, podmioty
upoważnione do udostępniania im danych na podstawie przepisów prawa, dostawcy usług
telekomunikacyjnych, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie sprzedaży i obsługi
oferowanych usług.

4.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, ochrony roszczeń.

6.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

8.

Podanie przez Pani/Panią danych osobowych jest konieczne do świadczenia usługi oraz ustalenia jej
warunków, a także jej obsługi. Niepodanie, bądź odmowa podania części informacji może skutkować
niemożnością zawarcia umowy, jak również brakiem możliwości jej obsługi.

9.

Pani/Pana dane mogą w niektórych przypadkach być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym także
w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji może odbywać się na zasadach
przypomnienia o wygasającej usłudze uwzględniające intensywność korzystania z niej. Dzięki czemu
będziemy w stanie lepiej dopasować ofertę do Pani/Pana potrzeb. Konsekwencją profilowania w niektórych
przypadkach może być automatyczne pominięcie niektórych usług we wspomnianym przypomnieniu na
podstawie analizy dokonanej przez system informatyczny.

