Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
jak również uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym w dalszej części RODO informujemy o
zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach w tym
związanych. Zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: ZIP Sp. z o.o. z siedzibą w Suchej
Beskidzkiej 34-200, ul. Zamkowa 34. Z Administratorem może się Pani/Pan
kontaktować drogą elektroniczną pod adresem: faktury@venifloor.com lub tradycyjna
pocztą listowną pod wskazanym wyżej adresem. Administrator danych mając na celu
zgodność z założeniami art. 5 RODO stosuje przy przetwarzaniu danych zasady:
•

Zgodności z prawem,

•

Rzetelności i przejrzystości,

•

Ograniczenia celu,

•

Minimalizacji danych,

•

Prawidłowości,

•

Ograniczenia przechowywania,

•

Integralności,

•

Poufności.

2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Administratorem
określonym w pkt. 1.
CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA
1. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO czyli w
związku z koniecznością wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. (np. indywidualna
wycena zapytania) przed zawarciem umowy lub złożeniem zamówienia.
2. W celach wynikających z obowiązków prawa, w tym w szczególności przepisów
podatkowych i rachunkowych.
3. Dane przetwarzane są w celu realizacji zamówień na podstawie zawarcia umowy
sprzedaży (ustnej lub pisemnej) oraz utrzymywania kontaktów handlowych z
klientami w tym zakresie.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione i
uczestniczące w procesie realizacji zamówienia między innymi firmy przewozowe i
kurierskie, z których usług administrator korzysta i będzie korzystał w przyszłości. Do
Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp pracownicy odpowiadający za
realizację zamówienia, firmy prawnicze, windykacyjne oraz księgowe.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez
administratora wynikający z celu przetwarzania danych do czasu wygaśnięcia
uprawnień.
6.

Padanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawierania umów i
realizacji zamówień.

7. Dane przetwarzane są wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej
opisanym czynnością.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE
1. Przysługuje Państwu:
•

Prawo dostępu do swoich danych oraz na wniosek otrzymania ich kopii,

•

Prawo do poprawiania i aktualizacji swoich danych,

•

Prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych,

•

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

DANE Z REJESTRÓW PUBLICZNYCH
1. Przekazane dane mogą zostać uzupełnione o dane pochodzące z rejestrów
publicznych np. z CEIDG lub KRS. Dane te zostaną przetworzone wyłącznie w
celach opisanych powyżej.

