Polityka prywatności
Mając na uwadze nadchodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych
związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 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.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, realizując
przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji,
zamieszczamy treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych. PW
DORYB Piotr Basiewicz z siedzibą w Ełku - w ramach wzajemnych relacji
biznesowych - przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą
dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników.
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest PW DORYB Piotr Basiewicz z siedzibą
19-300 Ełk, ul. Podmiejska 2A. Możesz kontaktować się z nami listownie na adres
19-300 Ełk, ul. Podmiejska 2A, mailowo na adres: dzialhandlowy8@doryb.pl;
biuro@doryb.pl, telefonicznie pod numerem 87-629-00-10. Twoje dane osobowe
przetwarzamy w celu wykonania umowy kupna-sprzedaży, świadczenia usług oraz
rozliczeń finansowych.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko w celu dla jakiego zostały podane i w
związku ze świadczonymi usługami, zawartymi umowami i są to:






świadczenie usług / umowa kupna sprzedaży i inne / lub podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed rozpoczęciem tej usługi
ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością
w przypadku odpłatnych usług,
przetwarzanie danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony ewentualnych roszczeń związanych z świadczonymi usługami,
zbieranie danych w celach statystycznych oraz analitycznych,
Twoja zgoda wyrażona poprzez zamówienie i realizację usług, pamiętaj, że
możesz ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć.

Podanie nam swoich danych osobowych było dobrowolne, jednak niezbędne do
zawarcia umowy.

Twoje dane możemy przekazywać:





osobom upoważnionym przez nas
– naszym pracownikom i
współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać
swoje obowiązki,
podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające
przetwarzania danych,
innym odbiorcom – innym podmiotom, które na podstawie obowiązujących
przepisów mogą żądać przekazania danych.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie, w którym będziemy
mieć ku temu podstawę, a więc do momentu, w którym:






zakończy się świadczenie usług,
zakończy się świadczenie usług i cofniesz zgodę na przetwarzanie danych,
cofniesz zgodę na przetwarzanie danych,
przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania
Twoich danych,
ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z naszą
współpracą.

W związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DORYB Piotr
Basiewicz danych osobowych, osobom wskazanym przez Klienta/ Nabywcę do
powiadamiania przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do
organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator danych deklaruje, że wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania
danych osobowych zobowiązane są do zachowania poufności, jednostki
komputerowe wyposażone są w program antywirusowy.
Administrator deklaruje, iż będzie stosował ochronę powierzonych mu danych
osobowych przed niedozwolonymi lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem tj;
zniszczeniem, modyfikowaniem, utraceniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub
dostępem do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za
pomocą odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych / integralność,
poufność /

Z poważaniem Piotr Basiewicz

