Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Zgodnie z art. 13 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, zwanego dalej RODO, informujemy że:

1. Administratorem danych jest:
KAJA s. c. z siedzibą w Nysie, 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 42.
W nawiązaniu do łączącego nas stosunku prawnego ( dalej „Umowa „) KAJA s. c. oświadcza, iż jest
administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO, w odniesieniu do Państwa danych osobowych oraz
pozyskanych od Państwa danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Państwa firmę oraz osób fizycznych
wskazanych przez Państwa jako osoby do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy ( o ile
Państwo takie osoby wskazali ).
Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych: e-mail: jan@kajasc.com.pl
2. Cel przetwarzania i podstawa prawna:
a. art. 6 ust.1 lit. b) RODO- wymogi kontraktowe, tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania
zawartej Umowy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem,
b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO- wymogi ustawowe, tj. konieczność wypełnienia przez KAJA s. c. obowiązków
prawnych wynikających z przepisów prawa,
c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- uzasadnione wymogi administratora, tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych
interesów firmy KAJA s. c.
Bazując na powyższych podstawach przetwarzania danych osobowych, KAJA s. c. będzie przetwarzać pozyskane
od Państwa dane osobowe w następujących celach:
a. w celu wykonania umowy, obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Państwa dyspozycji oraz zawarcia umów i
porozumień towarzyszących,
b. w celu przestrzegania przez KAJA s. c. przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych,
c. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, w celu marketingu produktów
i usług firmy KAJA s. c. w okresie obowiązywania umowy.
Dane osobowe Państwa oraz osób wskazanych przez Państwo do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za
wykonanie umowy ( o ile zostaną wskazane ), będą przetwarzane przez KAJA s. c. jedynie w celu i zakresie
niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją Umowy w kategorii
dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer telefonu, służbowy adres e mail,
3. Odbiorca danych:
KAJA s. c. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 42, podmioty upoważnione do otrzymania Pani/ Pana danych na postawie
przepisów prawa.
4. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów zawartej umowy, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
5. Prawa związane z przetwarzaniem danych:
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobom tym, w związku z przetwarzaniem ich danych
osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru właściwego ze względu na miejsce pobytu
lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym piśmie, było wymagane do zawarcia i realizacji
łączącego nas stosunku prawnego. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
Podane Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

