KLAUZULA INFORMACYJNA
MAJSTER-POL Sp. z. o.o. Sp.k. z siedzibą w Mienia 291, 05-319 Cegłów, KRS 0000695647, jako administrator danych
osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (,,RODO”)
informuje Pana/Panią, że:
1.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
•
prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych;
•
komunikacji handlowej lub przedstawienia/pozyskania ofert;
•
realizacją zamówień i umów lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed i po zawarciu
umowy;
•
wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych;
•
wykonywaniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
•
do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (dotyczy osób przebywających na terenie zakładu
Administratora).

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne (zależnie od charakteru i etapu
współpracy):
•
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów;
•
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
•
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
•
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby
fizycznej;
•
wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. ustalenia, dochodzenia
i egzekucji roszczeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, zapobieganie oszustwom, niewłaściwemu korzystaniu
z usług lub praniu pieniędzy, monitoring dla celów bezpieczeństwa).

3.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Spółka oraz podmioty z nią współdziałające w zakresie wykonywania
jej obowiązków umownych (np. ubezpieczyciel, ochrona, spedytorzy, kancelaria prawna, kontrahenci etc.)
i/lub podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

4.

Pana/Pani nie będą przekazywane i przetwarzane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

5.

Dane osobowe w zależności od podstawy przetwarzania będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez czas
trwania współpracy oraz po zakończeniu współpracy przez okres wymagany przepisami prawa.

6.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowanie.

7.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 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 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.

9.

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o przesłanie wniosku na adres
p.piecyk@majsterpol.pl lub pisma do siedziby MAJSTER-POL.
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