KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Mach prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Mach OSTEO-MACH
z siedzibą w Lubaczowie, przy ul. Kombatantów 10, NIP 7931550522, REGON: 180670608 zwany dalej OSTEO MACH.

2.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, wystawienia rachunku/faktury dla
celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się
pojawią.

3.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej
RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed
zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży
takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń).

4.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą biuro rachunkowe a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów
prawa (min. ZUS, urzędy skarbowe), z zastrzeżeniem innych podmiotów, którym obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z
przepisów prawa

5.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym wykonania umowy
zgodnie z przepisami prawa podatkowego;

7.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a.

prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);

b.

prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);

c.

prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);

d.

prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);

e.

prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);

f.

prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO),

g.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie
danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8.

Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędnym warunkiem realizacji umowy lub wystawienia rachunku/
faktury.

