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Szanowni Państwo,
W związku z wchodzącym w życie w dniu 25.05.2018r. obowiązkiem informacyjnym, który wynika z art. 13
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) pragniemy poinformować, że realizacja umowy, którą z Państwem zawarliśmy
wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez tych czynności zawarcie i wykonanie umowy nie
byłoby możliwe. Jednocześnie chcemy poinformować o prawach, które będą przysługiwały w związku z nowymi przepisami:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe OLMET
Marcin Olender z siedzibą w Rupin 2, 18-500 Kolno;
- kontakt e-mail: olmet.kolno@wp.pl;
2. Administrator przetwarza tylko te dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na
podstawie i w celu realizacji umowy.
3. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków
wynikających z umowy, jak również określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą
przechowywane w celach archiwalnych.
4. Jedynymi podmiotami, którym dane zostały/zostaną przekazane w celu realizacji umowy były/będą te, które
współuczestniczyły lub będą współuczestniczyły w jej wykonywaniu.
Podmioty i cele to:
a) a. przewoźnicy realizujący na rzecz Państwa usługi transportowe – jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas
Zleceniodawcą;
b) klienci na rzecz których realizowane były/są usługi transportowe – zlecone Państwu - jeśli byliście/jesteście Państwo dla
nas Zleceniobiorcą.
c) firmy finansowo – księgowe - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi
przepisami prawa podatkowego;
d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego
interesu firmy P.P.H.U. OLMET Marcin Olender, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu firmy
P.P.H.U. OLMET Marcin Olender;
W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w
wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, firmy przewozowe, księgowych,
kancelarii prawnych.
Podmioty powyższe uzyskały/uzyskają dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie
konieczne w celu właściwego wykonania umowy.
5. Jeśli jesteście Państwo podmiotem, z którym nie doszło do zawarcia umowy z Przedsiębiorstwo
Produkcyjno – Handlowo – Usługowe OLMET wówczas Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, w celach archiwalnych.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe OLMET Marcin Olender gwarantuje każdej osobie,
której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich
przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać
elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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