Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: PPH „AGASTYL” Sp. j. D. B. Zrajkowska, J. R.
Jędrowicz z siedzibą 19-300 Ełk, ul. Krzemowa 12, Polska, e-mail: sekretariat@estipolymer.pl ,
tel. +48 87/621 61 95.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kilku celach, tj. do realizacji odpowiedzi na Pani/Pana
zapytanie, dla prawidłowej realizacji transakcji/zlecenia/umowy, dla celów księgowych i podatkowych,
ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej
transakcji/umowy/zlecenia.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o
ochronie danych – dalej RODO (tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie
swoich danych w jednym lub większej liczbie celów), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tzn. przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania transakcji/umowy/zlecenia, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcia działań na
Pani/Pana żądanie przed zawarciem transakcji/umowy/zlecenia), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz
art. 9 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: podmiotom i organom uprawnionym do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa; upoważnionym pracownikom administratora celem
prawidłowego wykonywania swoich obowiązków; firmom i podmiotom, z którymi administrator
pozostaje w stosunkach gospodarczych i biznesowych; podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie administratora na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem
administratora, w tym kancelariom prawnym i biurom świadczącym usługi doradztwa podatkowego.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji transakcji/umowy/zlecenia
zawartej z administratorem, a po jej/jego zakończeniu przez okres konieczny dla zabezpieczenia
dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w
szczególności przepisów księgowych i prawa podatkowego, a w przypadku cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody
lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo
do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu
zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej
na adres mailowy sekretariat@estipolymer.pl
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony
danych osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować brakiem możliwości zawarcia/realizacji transakcji/umowy/zlecenia i realizacji obowiązków,
którym podlega administrator.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a w szczególności nie będą
profilowane.

