KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA / KONTRAHENTA
Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy klientów
i kontrahentów naszej spółki, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Bioproten Sp. z.o.o
z siedzibą Brzeźno, ul. Konińska 33, 62-513 Krzymów, e-mail: biuro@bioproten.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani
skontaktować osobiście w siedzibie firmy lub pisząc na adres e-mail:
inspektor@opoczta.pl.
3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji zawartej z Państwem
umowy lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art.
6 ust 1 lit. b RODO). Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie
ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego np. z ustawy o rachunkowości
(art. 6 ust 1 lit c RODO) oraz w celu marketingu naszych usług handlowych na
podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane: imię i nazwisko,
stanowisko/pełniona funkcja, adres e-mail lub numer telefonu, NIP, REGON, PESEL
oraz dane identyfikujące podmiot, w imieniu którego Pani/Pan występuje.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na mocy
przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawrze stosowne umowy
w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych
osobowych np. obsługa informatyczna, prawna, audyty zewnętrzne.
6. Dane osobowe klienta i kontrahenta nie będą przekazywane do organizacji
międzynarodowych oraz państw trzecich.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami
prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą
one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który
wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania i prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach
określonych w przepisach RODO.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które
przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło
przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail:
biuro@bioproten.pl
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących
Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
11. Podanie przez klienta i kontrahenta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
dla złożenia i realizacji zamówienia, zawarcia umowy. W zakresie wyrażonej zgody na
marketing podanie danych jest dobrowolne.
12. Dane osobowe klienta i kontrahenta nie będą podlegały profilowaniu.

