Klauzula informacyjna Administratora (ogólna)
W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
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Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chemwik Spółka z o.o. ul. Toruńska 324A, 85-880
Bydgoszcz
Inspektor Ochrony Danych
Spółka. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, Pana Przemysława Wojciechowskiego z którym można
skontaktować się poprzez e-mail iod@chemwik.pl lub pod numerem telefonu 693-168-329 w każdej sprawie
dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze
b. realizacji umów zawartych przez administratora
c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Podstawa Prawna
Podstawą prawna jest art.6 ust.1 lit. a RODO -zgoda osoby której dane dotyczą lub art.6 ust.1 lit. b RODO niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO
- niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej
przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO - niezbędność do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej.
Dobrowolność podania danych
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to każdą z wyrażonych zgód można wycofać w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego
przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator Danych Osobowych Spółka prosi o
wycofywanie zgód drogą pisemną
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy z którymi Spółka. ma podpisane umowy o współpracy.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy ani do organizacji
międzynarodowych.
Okres przechowywania
Pani/Pana dane będą przetwarzane dopóki nie zostanie wycofana zgoda – jeżeli są przetwarzane na podstawie
zgody lub minie okres przedawnienia roszczeń jeżeli dane są przetwarzane na podstawie umowy.
Profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Uprawnienia
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także o prawo do przeniesienia danych.. Ma Pan/Pani prawo w niesienia skargi do organu nadzorczego, gdy
uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
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