Szanowna Pani / Szanowny Panie,
informujemy, że działając zgodnie z RODO i w związku z tym, że Pani/Pana dane
osobowe znajdują się w naszej bazie, realizujemy wynikający z nowych przepisów o
RODO obowiązek informacyjny Administratora - zgodnie z przepisami:
Rozporządzenie 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 – przekazujemy następującą informację:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: realizacji łączących nas umów,
rozliczeń rachunkowych i podatkowych na podstawie art. 6 pkt.1 lit. a), b) i f) RODO.
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest: Piotr Jezierski, EM-ART
Piotr Jezierski z siedzibą w Otrębusach, NIP 7971539403, REGON 141235120, z
adresami kontaktowymi: 05-805 Otrębusy, ulica Owocowa 8A, e-mail:biuro@emart.pl, tel. 501 204 696.
Cele przetwarzania danych:
zawarcia i wykonania umowy lub umów łączących Panią/Pana z nami – ponieważ
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy lub umów ( art.6 ust.1 lit.b RODO);
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z
Panią/Panem umową, lub umowami, lub z przetwarzaniem danych osobowych –
(art.6 ust. 1 lit.f RODO), którym jest możliwość ustalenia dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami;
wypełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa UE lub
prawa polskiego (np. wobec urzędów skarbowych, urzędów strzegących prawa) ,
niezbędne do spełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art.6 ust.1 lit.c
RODO).
Odbiorcami danych osobowych są:
podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora danych, w tym podmioty
wspierające wykonanie umów, takie jak obsługa techniczna (prace drukarskie,
doręczania korespondencji, płatnicze) podmioty świadczące na rzecz Administratora
usługi doradcze, pomoc prawną podatkową i rachunkową oraz podmioty uprawnione
do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania
poszczególnych umów do momentu ich zrealizowania i zgodnego z prawem ich
wygaśnięcia oraz do czasu ustalania i obrony przed roszczeniami – do momentu

przedawnienia roszczeń, a także do momentu wygaśnięcia obowiązków
przechowywania danych dla potrzeb organów administracji państwowej.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: do dostępu do swoich
danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednocześnie stanowi niezbędny
warunek zawarcia umowy.
Nie podanie tych danych uniemożliwia nam realizację wskazanych wyżej zadań.

