Klauzula informacyjna dla Partnerów Biznesowych Gureco Paweł Gurbała

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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”) – aby zapewnić Państwu pełną
kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Gureco Paweł Gurbała
Rudna Wielka 16/1
36-054 Mrowla
Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych:
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poniżej wskazujemy sposoby
kontaktu:
- email: pg_ochronadanych@gureco.pl
- pisemnie na adres siedziby firmy: Gureco Paweł Gurbała
Rudna Wielka 16/1
36-054 Mrowla
Administrator przetwarza tylko te dane, które Państwo sami przekazaliście oraz te, które
uzyskaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.
Wykorzystuje je do:
- zawarcia, wykonania umowy; ustalenia warunków umowy; przygotowania zapytań
ofertowych i udzielania odpowiedzi; przetwarzania zamówień; dostawy; płatności; gwarancji
(Art. 6 ust.1 lit. b RODO),
- zapewniania bezpieczeństwa IT, procesów IT (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- przekazywania Państwa danych osobowych na wewnętrzne potrzeby administracyjne
np. do działu księgowości (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. obowiązku
wynikającego z prawa podatkowego (Art. 6 ust. 1 lit. c).
Administrator danych osobowych monitoruje budynek i plac w zakresie niezbędnym
do ochrony (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Okres przechowywania Państwa danych osobowych:
- w celu niezbędnym do wykonania umowy, której są Państwo stroną – dane będą
przechowywane przez cały czas trwania umowy, okres gwarancyjny i okres, w którym mogą
ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów prawa, a także przez 5 lat
liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Następnie Państwa dane będą przechowywane w celach archiwalnych.
Dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy firmy Gureco
Paweł Gurbała. Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim. Ujawniamy
je wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych przez siebie usług.
Do Państwa danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy świadczący dla nas określone
usługi np. usługi IT, usługi prawne, audyty. Osoby te mogą mieć dostęp do danych

osobowych, tylko i wyłącznie pod naszą kontrolą i kierownictwem, w zakresie niezbędnym
do wykonywanych przez nie usług.
Dane osobowe nie są udostępniane do celów marketingowych, dopóki Państwo nie wyrażą
na to zgody.
Nasi pracownicy jak również wszystkie firmy zewnętrzne świadczące usługi dla firmy Gureco
Paweł Gurbała mający dostęp do Państwa danych osobowych są zobowiązani
do zachowania poufności i przechowywania ich zgodnie z obowiązującym prawem.
Jako podmioty danych mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu
do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo również skorzystać z prawa do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także z prawa do przenoszenia swoich danych
osobowych. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Państwa dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego. Gdyby
jednak w przyszłości coś takiego miało nastąpić wówczas w terminie zgodnym z przepisami
prawa zostaną Państwo o tym poinformowani.
Gureco Paweł Gurbała dokłada wszelkich starań, by zapewnić ochronę Państwa danych
osobowych przed ich przypadkowym, umyślnym zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym
ujawnieniem, dostępem, wykorzystaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Powyższe pismo na charakter informacyjny. W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
PG_ochronadanych@gureco.pl.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

