Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO M ) - informujemy, że:

1 . Administratorem przekazanych przez Państwa firmę danych osobowych jest Inducomp Sp. z o.o. z
siedzibą w Izabelinie (05-080) przy ulicy Siemiradzkiego 46 („Administrator'). Mogą się Państwo
skontaktować z nami za pomocą poczty tradycyjnej, na podany powyżej adres lub poprzez wiadomość
email na adres: info@inducomp.pl
2.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
współpracy biznesowej, w tym w szczególności w podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO –
niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na
Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy;
spełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych ciążących na Administratorze - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - polegającego na: (A) marketingu własnych produktów lub
usług (informowanie o naszej ofercie handlowej, organizacja szkoleń); (B) zabezpieczeniu
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w celu ewentualnego ustalenia lub
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; (C) prowadzeniu analiz statystycznych i
jakościowych sprzedaży.

3.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: upoważnieni do przetwarzania danych osobowych
pracownicy Administratora; podmioty świadczące na zlecenie Administratora usługi, w tym m.in.
teleinformatyczne takie jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych,
podmioty świadczące usługi audytorskie, księgowe, prawne, windykacyjne, informatyczne,
logistyczne, partnerzy handlowi Administratora i jego kontrahenci.

4.

Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG.

5.

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, o których
mowa w pkt 2 powyżej, a po tym czasie - do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do
momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

6.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo: (A) dostępu do
swoich danych, (B) sprostowania danych osobowych, (C) usunięcia danych osobowych, (D)
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (E) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, (F) przenoszenia danych osobowych, (G) wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul.
Stawki 2 w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

7.

W oparciu o Państwa dane, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania.

8.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych, przed przetwarzaniem ich niezgodnie z
obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO.

