Zgodnie z rozporządzeniem 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), informujemy, że: I. ADMINISTRATOR: administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Euro Inwest - Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul.
Grunwaldzkiej 200 B pod tym adresem oraz adresem e-mail: anna.zielosko@euronwestbis.pl
możliwy jest kontakt z Administratorem; II. CELE: przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
będzie się odbywać w celu/celach - zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy); wykonania obowiązków wynikających z przepisów
prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości, wystawiania
faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje oraz zapewnienia
bezpieczeństwa sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c
RODO – obowiązek prawny), prowadzenia komunikacji marketingowej (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora); ustalenia lub dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. f RODO – uzasadniony interes administratora); zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia –
dotyczy to monitoringu pomieszczeń i budynków naszej firmy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f
RODO – uzasadniony interes administratora) oraz gdy udzieliliście nam Państwo zgody
przetwarzanie będzie się odbywać w celu/celach w tej zgodzie przedstawionych (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda). Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez
Panią/Pana zgody -zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. III.
SPRZECIW: Jeżeli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora
przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu. IV. PRZEKAZYWANI DANYCH: Dane
osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym: bankom i operatorom płatności,
operatorom telekomunikacyjnym, biurom księgowym, dostawcom usług IT, lub innym podmiotom
współpracującym. V. RETENCJA: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany do
wykonania umowy, wymagany do spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów
lub inny okres wynikający z wewnętrznych wymagań takich jak reagowanie na roszczenia w
zależności od tego, który okres jest dłuższy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych
będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez administratora. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji
marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych dane będą przetwarzane do czasu
cofnięcia właściwej zgody. VI PRAWA OSOBY: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych oraz
prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje
Pani/Panu również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jej/jego danych
osobowych jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych. Każdej osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych,
które dostarczył administratorowi np. poprzez otrzymanie od administratora tych danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. Z powyższych praw można
skorzystać przesyłając wniosek na adres: ul. Grunwaldzkiej 200 B, 43 - 600 Jaworzno, podając
wszelkie niezbędne dane umożliwiające nam identyfikację danych, których zgłoszenie dotyczy, jak
i uwierzytelnienie osoby zgłaszającej w celu potwierdzenia uprawnienia do złożenia takiego
wniosku.

