Klauzula informacyjna zgodna z RODO

W związku z zwartą umową świadczenia na Paostwa rzecz usługami w zakresie odbioru odpadów
oraz zgodnie z ar. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 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
(dalej Rozporządzenie), szanując Pani/ Pana prawo do informacji w zakresie przetwarzania danych,
które Pani/ Pana dotyczą informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eco-Man Surowce Wtórne Roman Nicpoo, ul.
Gdaoska 27, 80-518 Gdaosk
2. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i na następujących
podstawach:
a. w celu prawidłowej realizacji zawartej pomiędzy nami umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b Rozporządzenia;
b. realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa m. in. Przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych oraz archiwizacyjnych tj.
na postawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
c. ewentualnego dochodzenia roszczeo cywilnoprawnych lub obrony przed takimi
roszczeniami tj. na podstawie art. 6, ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazad
dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz kontrahenci z którymi współpracujemy w
zakresie związanym z realizacją umowy.
4. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania łączącej nas umowy, a
także po jej zakooczeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania
dokumentów związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy lub przedawnienia naszych
wzajemnych roszczeo (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowanie, usunięcia ,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
6. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy
Rozporządzenia ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem zawarcia i
wykonania łączącej nas umowy.
8. W toku przetwarzania Pani/ Pana danych nie będzie dochodzid do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do Paostw trzecich (czyli poza Europejski Obszar
Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
Z poważaniem
Eco-Man Surowce Wtórne Roman Nicpoo

