INFORMACJA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FLORAD Sp z o.o., z siedzibą w Podłopień 261, 34-650 Tymbark,
wpisany/a do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod
numerem KRS: 0000059469, NIP: 7371899211, REGON: 492727005, adres e-mail: florad@pro.onet.pl,
telefon: 18 3325607,183325612.
2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora
•
w celu wykonania umowy, jaką Pan / Pani zawarł(a) z Administratorem. Podstawę prawną przetwarzania Pani / Pana
danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) 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 spra wie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
•
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring niezbędny
do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia) . Podstawę prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych
stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:
a) Pracownicy oraz zleceniobiorcy Administratora;
b) Firmy zajmujące się księgowością i doradztwem podatkowym;
c) Firmy z dziedziny IT udzielające wsparcia technicznego Administratorowi;
d) Dostawcy usług poczty elektronicznej;
e) Kancelarie prawne;
4. Administrator nie
międzynarodowej.
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5. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w okresie współpracy z Administratorem na podstawie łączącej Państwa
umowy, a po zakończeniu współpracy, do czasu upływu okresu przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń, jakie z
rzeczonej współpracy mogą wynikać, tj. maksymalnie przez okres 10 lat od daty jej zakończenia.
6. Przysługuje Pani / Panu prawo:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących;
b) żądania od Administratora sprostowania danych osobowych Pani / Pana dotyczących;
c) żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani / Pana dotyczących;
d) przenoszenia danych osobowych Pani / Pana dotyczących.
Szczegółowy zakres Pani / Panu uprawnień wskazany został w art. 15-20 RODO. Informacje na ten temat może Pani / Pan
uzyskać również kontaktując się bezpośrednio z Administratorem przy użyciu danych kontaktowych, wskazanych w pkt 1
niniejszego dokumentu.
Ponadto przysługuje Pani / Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych
osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (w szczególności w przypadku przetwarzania danych do celów
wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub osobę trzecią) – z przyczyn
związanych z Pani / Pana szczególna sytuacją – bądź też wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych do celów
marketingu bezpośredniego w tym profilowania na podstawie tych przepisów – bez konieczności wskazywania
szczególnych przyczyn. Sprzeciw może być wniesiony przez Panią / Pana w dowolnym momencie. W przypadku wniesienia
sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (wyjątek ten nie dotyczy przetwarzania danych
osobowych do celów marketingu bezpośredniego).
7. Jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
RODO, tj. w oparciu o wyrażoną przez Panią / Pana zgodę, przysługuje Pani / Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Jeżeli uważa Pani / Pan, że Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Pani / Panu
prawo do wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego.
9.

Podanie przez Panią / Pana wymaganych przez Administratora danych osobowych jest warunkiem zawarcia z nim
umowy. Nie ma Pani / Pan obowiązku podania swoich danych osobowych, lecz ich niepodanie uniemożliwi skutecznie
zawarcie umowy z Administratorem.

10.

Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w ramach tzw. zautomatyzowanego
podejmowania decyzji (tzn. bez udziału czynnika ludzkiego).

