KLAUZULA INFORMACYJNA „FU WIK Wojciech Głogowski”
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać swoją zgodę. Drogi
Kliencie, 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać 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 (określane jako „RODO”,
„ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o
przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Nas możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji przez Ciebie
poniższych zasad. Ochrona danych osobowych naszych klientów jest dla Nas szczególnie istotna.

O JAKICH DANYCH MÓWIMY?
Mówimy o Twoich danych osobowych, zbieranych podczas wystawiania Państwu FV oraz zleceń napraw, w tym
adresie email oraz adresie zamieszkania oraz nr telefonu.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ?
Administratorem Twoich danych będzie FU WIK Wojciech Głogowski NIP 6111535291

DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE ?
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy świadczenia usługi : ”Komputery, drukarki,
serwis”
Twój adres email jest nam potrzebny, aby móc przesyłać Ci informacje handlowe oraz te związane ze statusem
naprawy sprzętu .

ILE BĘDZIEMY PRZECHOWYWALI TWOJE DANE ?
Twoje dane osobowe będziemy przechowywali bez limitu czasowego.
W przypadku braku zgody zostaną one usunięte natychmiast.

KOMU SĄ PRZEKAZYWANE TWOJE DANE OSOBOWE ?
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Administrator Danych może mieć obowiązek udzielania zebranych informacji upoważnionym organom na podstawie
zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

TWOJE PRAWA W STOSUNKU DO DANYCH.
Masz prawo zażądać dostępu do danych, sprostowania ich lub usunięcia czy ograniczenia ich przetwarzania.
Możesz także wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zgłosić sprzeciw.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
W przypadku naruszenia ochrony danych informowane są stosowne organy zgodnie z obowiązującym prawem.
Dane osobowe przetwarzane są według zasad zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Podstawę prawną przetwarzania powyższych danych osobowych stanowi artykuł 6 RODO, a w szczególności punkty:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody
Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do
wystawienia FV lub zlecenia naprawy
Przetwarzania mojego adresu email oraz nr tel., w celu
przesyłania informacji handlowych.
Przetwarzania mojego adresu email i nr. tel., w celu
przesyłania informacji związanych ze statusem naprawy
sprzętu.
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Data i Podpis

