Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
(osoba wskazana przez kontrahenta dla realizacji umowy/zlecenia z DANA Wojciech Michalski)

KLAUZULA INFORMACYJNA
(osoba wskazana przez kontrahenta do realizacji umowy z DANA Wojciech
Michalski)

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z art. 14
ust.1-2 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 - dalej „RODO”),
szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej:
Informacje o Administratorze danych osobowych:
My DANA Wojciech Michalski z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiwulskiego 12 jesteśmy
Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
Jak weszliśmy w posiadanie Pani/Pana danych?
Dane osobowe otrzymaliśmy poprzez podpisanie Umowy zawartej z podmiotem, który
Pani/Pan reprezentuje lub, który wskazał Panią/ Pana jako osobę do współpracy z
nami.
Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy/zleconego zadania z podmiotem, który
wskazał Panią/Pana jako swojego reprezentanta zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b
RODO;
b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem na podstawie art. 6 ust.1 lit. f
RODO;
c) w celach analitycznych (doboru usług do naszych klientów, optymalizacji
procesów obsługi na podstawie przebiegu sprzedaży w tym reklamacji) co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem art.6 ust.1 lit. f RODO.
Rodzaj/ kategorie danych osobowych:
Będziemy przetwarzać Pani/Pana podstawowe dane indentyfikacyjne niezbędne do
wykonania umowy (m.in. imię i nazwisko, stanowisko, służbowy numer telefonu oraz
adres email).
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:
firmie księgowej, firmie IT, kancelarii prawniczej, firmie prowadzącej szkolenia
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wewnętrzne i zewnętrzne, sądom, organom ścigania i organom państwowym - jeśli
wynika to z przepisów prawa oraz partnerom handlowym.
Przekazywanie Pani/Pana
międzynarodowych:

danych

do

Państw

trzecich

lub

organizacji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG).
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla
celu, dla którego je zgromadziliśmy i w oparciu o wszystkie wymogi nałożone na nas
przez prawo. Oznacza to, że okres przechowywania danych może się różnić, w
zależności od rodzaju danych osobowych.
Pani/Pana prawa w zakresie ochrony danych osobowych:
W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących
przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu
do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych,
do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, do przenoszenia danych praz wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego.
W celu wykonania swoich praw może skierować Pani/Pan swoje żądanie pod adres
email: rodo@dana.wroclaw.pl lub udać się do naszego biura.
Informacja w zakresie profilowania Pani/Pana danych osobowych:
My nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany oraz czynności profilowania
wobec Pani/Pana danych osobowych.
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