Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
dla Kontrahentów firmy SKAL-TECH
Zgodnie z rozporządzeniem 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 (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w związku z naszą współpracą, szanując
Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane
osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Skalski prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą: SKAL-TECH Piotr Skalski, z siedzibą w Radomsku przy ul.
Księdza

Karola

Kościowa

10,

97-500

Radomsko,

NIP:

7721084918

(dalej

„Administrator”). Korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych należy
kierować na wskazany w zdaniu poprzedzającym adres Administratora lub adres email: skal-tech@skal-tech.pl.
2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej
realizacji umowy, marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz usług, celem
wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane
dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed
takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO w zakresie niezbędnym do wykonania umowy;
b) art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, gdy jest to niezbędne do realizacji obowiązków na nas
ciążących takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych;
c) art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, gdy jest to nieodzowne dla realizacji celów wynikających z
naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność
odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych, a także w celu kierowania treści
marketingowych o produktach lub usługach Administratora. W trakcie trwania
umowy podstawą prawną kierowania treści marketingowych jest uzasadniony
interes prawny Administratora - art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO, a po zakończeniu umowy
Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO.
4. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego
przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania
łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych
roszczeń z tym związanych.

7. Posiadasz prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
8. Przysługuje Ci prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu względem
przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych.
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na
przetwarzanie danych osobowych, masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez
przesłanie wiadomości e-mail na adres: skal-tech@skal-tech.pl.
10. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawa unijnego w zakresie ochrony
danych osobowych.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
podanie przez Ciebie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W przypadku gdy
podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami umowa,
podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do
realizacji zawartej umowy.
12. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

