
Informacje o przetwarzaniu danych

1)  Administratorem Pani/a danych osobowych jest PHU DAKO Stanisław Kowalik 43-460 Wisła, ul. 1 Maja 45

NIP: 5480005306, e-mail: biuro@phudako.pl

2)  W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z PHU DAKO Stanisław Kowalik 43-460

Wisła, ul. 1 Maja 45 NIP: 5480005306, e-mail: biuro@phudako.pl

3)  Państwa dane będą przetwarzane:

◦ w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. B, ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

◦ w celu wypełnienia obowiązku prawnego, np. wystawienie faktur VAT, rozliczeń podatkowych itp (art. 6 ust. 1

lit. C, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

◦ na podstawie  naszych  prawnie  uzasadnionych interesów, m.in.  w celach  archiwalnych (dowodowych)  dla

zabezpieczenia  informacji  na  wypadek  prawnej  potrzeby  wykazania  faktów,  ewentualnego  ustalenia,

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów

i usług co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

◦ w celu przekazywania Ci informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie wojej  zgody, jeżeli jej

udzieliłeś (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4)  Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. 

Informujemy, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: 

◦ firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, 

◦ firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, 

◦ firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji  zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki

kurierskiej, 

◦ firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

5)  Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

6)  Dane  będą  przechowywane  przez  okres  1  roku  chyba,  że  inaczej  stanowią  nadrzędne  przepisy  prawa

podatkowego, prawa pracy itp.

7)  Ma  Pan/i  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia

przetwarzania.

8)  Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na

przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie,

które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9)  Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

10)  Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11)  Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania  danych  może

skutkować odmową realizacji usługi/umowy jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT. 

12)  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
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