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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13-14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej
RODO − informujemy:
I. Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest: Nitrex Metal sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 48, 41-218
Sosnowiec, NIP: 644-35-00-319, REGON: 242932236, KRS: 0000420205, e-mail: dane.osobowe@nitrex.com, telefon
kontaktowy: 32 296-66-30.
W celu świadczenia przez Administratora usług oraz ich ulepszania i analizy, posługuje się on usługami i narzędziami
innych podmiotów, m.in.: Google Analytics. W Serwisie używane są narzędzia Google Analitycs dostarczane przez
Google Inc. z siedzibą w USA (dalej: Google) – usługa analityczna, wykonywana przy wykorzystaniu plików cookies.
Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu dostępne są pod
adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA.
Serwis stosuje anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google
w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Google wykorzystuje pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania
przez Użytkownika z usług Administratora, tworzenia raportów o ich funkcjonalności, a także w celu świadczenia
dodatkowych usług na rzecz Administratora związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu,
w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych
i zainteresowań. Dane przekazywane do Google posłużyć mogą nadto do: uzyskania raportów wyświetleń w sieci
reklamowej Google; uzyskania raportów danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics;
zintegrowania usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym
z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.
II. Cele i podstawy przetwarzania:
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w zależności od potrzeb i zakresu powierzonych danych, takie
jak: imię, nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres prowadzonej działalności gospodarczej,
numer telefonu, adres e-mail, nr NIP, nr REGON, klienta, kontrahenta; numer rachunku bankowego, informacje
otrzymywane od komorników sądowych dotyczące skazań i naruszeń prawa przez klientów/kontrahentów, kwota
należności, tablice rejestracyjne samochodów dostawczych wjeżdżających na teren zakładu – klientów,
kontrahentów, zapisy z kamer wykorzystywanych do monitoringu budynku – wizerunek wszystkich osób
wchodzących i przebywających wokół budynku Administratora, w celu:
a) realizacji zawartej umowy, której stroną jest Administrator. (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 b RODO).
b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np: podatkowych, rachunkowych (podstawa prawna z
art. 6 ust. 1 c RODO).
d) wysyłania ofert handlowych Administratora będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu jakim jest
marketing bezpośredni własnych produktów oraz usług (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Informujemy, iż możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np: podatkowych,
rachunkowych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 c RODO).
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Informujemy, iż źródłem pochodzenia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy mogą być: formularze
rejestracyjne, formularze kontaktowe, faktury, papier firmowy, strony internetowe, CEIDG, KRS, program księgowy,
kontakty i umowy z klientami, korespondencja mailowa, zapytania ofertowe.
Zwracamy się z prośbą o niepodawanie informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych takich,
jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność
do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
III. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie):
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
IV. Okres przechowywania danych:
Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej
legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Stosownie do tego informujemy, że:
a) Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy
oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś
w sprawie jej zawarcia.
b) Twoje dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przez Nas przetwarzane przez cały czas,
przez który umowa będzie wykonywana.
c) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi
na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy np. przepisy
podatkowe lub przepisy dotyczące obowiązku archiwizacyjnego.
W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora
danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń
cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą dalszemu takiemu przetwarzaniu –
w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje.
V. Odbiorcy danych:
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
- podmiotom dostarczającym systemy chmurowe, w których przechowywane są dane osobowe; podmiotom
świadczącym usługi hostingowe;
- podmiotom świadczącym usługi transportowe;
- podmiotom świadczącym usługi hotelowe;
Wskazujemy, iż dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne
dla osiągnięcia danego celu.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na stronie internetowej Administratora
pod adresem www.nitrex.com.
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VII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych:
Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie decyzji
Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej
w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych. Możesz uzyskać kopię
danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego w siedzibie Administratora.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i realizowania innych uprawnień
Administratora wymienionych powyżej w pkt. II. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody,
podanie danych osobowych jest dobrowolne.
IX. Skarga do PUODO:
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich
danych osobowych narusza przepisy RODO.
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