24 maja 2018 roku
Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
Befaszczot Sp. z o.o.
adres: ul. Paderewskiego 7, 43-300 Bielsko-Biała
telefon: (+48) 33 819 00 40
e-mail: befaszczot@befaszczot.com.pl
reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Jana Bierówka
2. Firma Befaszczot Sp. z o.o. – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu
zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.
3. Celem zbierania danych jest wykonanie wzajemnych umów przez Befaszczot Sp. z o.o. Państwa dane są gromadzone i
przetwarzane tylko na potrzeby prawidłowego wykonywania.
4. Dane mogą być udostępniane Organom Państwowym w celu spełnienia obowiązków nałożonych z mocy przepisów
prawa i wykonywania obowiązku prawnego. Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa, w tym: przepisów prawa
wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) i prawa polskiego. Ponadto Befaszczot Sp. z o.o. ma prawo przetwarzać dane,
aby wykonać obowiązki, zrealizować zalecenia lub rekomendacje wydane przez uprawnione Organy Państwowe lub
instytucje.
5. W ramach wskazanego celu Befaszczot Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane także po to, aby umożliwić komunikację za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Firma Befaszczot Sp. z o.o. może również informować Państwa o dostępnych
produktach i usługach.
6. W zależności od łączących relacji, Befaszczot Sp. z o.o. może przetwarzać w szczególności następujące kategorie
pozyskanych od Państwa danych osobowych:
a) dane firmowe (np. imię i nazwisko, adres firmy, NIP, Regon),
b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, e-mail),
c) dane transakcyjne
d) dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. dane pozyskane z CEIDG, KRS),
7. Dostęp do Państwa danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej firmy - mają wyłącznie upoważnieni
pracownicy, tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez
Befaszczot Sp. z o.o. poza strukturą firmy, np. organom administracji publicznej. Odbiorcami Państwa danych osobowych
mogą być: organy publiczne, instytucje prawne lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Ministerstwo Finansów, Urząd Skarbowy, Krajowa Administracja
Skarbowa, biura informacji gospodarczej (np: KRD).
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wzajemnych umów z zachowaniem obowiązujących
przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie jest możliwa prawidłowa realizacja celu.
9. Dane udostępnione przez Państwa nie podlegają profilowaniu, nie są przetwarzane w celach reklamowych i
marketingowych przez zewnętrzne podmioty.
10. Jako administrator Państwa danych, Befaszczot Sp. z o.o. zapewnia prawo dostępu do danych, możliwości ich
sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia
do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego
administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Prawa, które przewiduje Rozporządzenie, w szczególności prawo do uzyskania kopii danych, prawo do przeniesienia
danych, prawo do usunięcia danych, do ograniczenia danych, można realizować od 25 maja 2018 roku, czyli od
rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia na zasadach określonych Rozporządzeniem oraz zgodnych z innymi przepisami
prawa.
Powyższe informacje realizują obowiązek prawny, zawarty w Klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO.
Nie wymaga ona żadnego Państwa działania.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja
2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (nazywane Rozporządzeniem lub RODO).

