Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, co następuje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "EL-COMP" Cezary Kostuch, ul. Warszawska 11;
82-300 Elbląg NIP: 5780135183 REGON: 170220356
2. Dane kontaktowe administratora danych: telefon: (55) 2342835, adres e-mail: el-comp@el-comp.pl
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania na
podstawie art. 6 a,b,c lub e i f RODO.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
- w celu zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej z Administratorem ( w tym przyjmowania zamówień,
obsługi, rozpatrywania reklamacji)
- realizacji obowiązków i praw ( w tym roszczeń) wiążących się z zawartej umowy cywilnoprawnej
- w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
- w celu realizacji obowiązków księgowo- finansowych (w szczególności kadry, płace , księgowość,
rozliczenia z ZUS)
- udzielania informacji uprawnionym osobom i instytucjom,
- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
- wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora ( marketing
bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń, zabezpieczenia przed
dochodzeniem roszczeń.

5.Odbiorcami danych osobowych będą:
a) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowiązek
administratora wynikający z przepisów prawa,
b) inne organy administracji publicznej realizujące zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń
zdrowotnych, z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa , w zakresie w jakim przekazanie danych
osobowych stanowi obowiązek administratora wynikający z przepisów prawa .
c) upoważnieni pracownicy administratora danych,
d) podmioty uczestniczące w obsłudze administratora, w tym obsłudze księgowej, prawnej, informatycznej,
technicznej, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia danych przez
administratora.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz okres
niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej.
7. W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych
posiadają Państwo następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania
informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
- prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność
poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy
przetwarzaniu danych,
- prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W

przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak
sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych
obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

- prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o jego

ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności
wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu
przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na

podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany;
- prawo do wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść

sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych,

- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) –

wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.

8. Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych
Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia i
realizacji umowy: imię , nazwisko, rodzaj i nr dowodu tożsamości, Pesel lub NIP, miejsce zamieszkania,
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny. Podanie innych danych takich jak
nr telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym ale nie warunkiem
zawarcia i realizacji umowy lecz służy szybszej komunikacji pomiędzy stronami. Podanie wszystkich
danych jest dobrowolne.
10. Decyzje w Państwa sprawach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie
stosowane profilowanie.
11. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub
udzielonej przez Państwa zgody.

