Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Szczegóły tego dotyczące, znajdziesz poniżej.
I.

Administrator danych osobowych

Firma INN Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu,41-811, ul. Lubuska 21A, jest Administratorem
Twoich danych osobowych.
II.

Sposób komunikacji

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz
skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, adres e-mail:
daneosobowe@inn.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III.

Cele i postawy przetwarzania

Jako, Administrator Danych Osobowych jesteśmy podmiotem decydującym o celach
i sposobach przetwarzania Twoich danych. Dane wykorzystujemy do celów handlowych
lub usługowych w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą
ofertą ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub w celu wykonania i na podstawie
zawartej przez Ciebie z nami umowy ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Również,
w celu oferowania Ci przez nas bezpośrednio produktów i usług, w tym dobierania ich
pod kątem Twoich potrzeb ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czy w celu oferowania Ci
bezpośrednio produktów i usług firm z nami współpracujących ( podstawa art. 6 ust. 1
lit. f RODO) , czy badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi
( podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto, w celach archiwalnych dla zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. f
RODO ) oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co
jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Ostatecznie to, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe, zależy od Twojej
zgody lub naszej wzajemnej relacji prawnej ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
IV.

Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Są to dane ogólnodostępne, zwykle zebrane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, takie
jak jej podstawowe dane identyfikacyjne, np. adres organizacji, adres e-mail, nr telefonu,
organizacja pracy, stanowisko służbowe, kontakty z innymi.
V.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa do uzyskania danych osobowych lub podmiotom
uczestniczącym w realizacji zlecenia lub podwykonawcą czyli podmiotom, z których
korzystamy przy ich przetwarzaniu.
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VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Zapewniamy, że w przypadku zaistnienia konieczności przekazania Twoich danych do
państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo
zapewniające odpowiedni stopień ochrony Twoich danych oraz, że nie zapewnimy
odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, wystąpimy do Ciebie
z wnioskiem o wyrażenie zgody na takie przekazanie, po uprzednim wskazaniu celu
oraz zakresu przekazania danych.
VII.

Okres Przechowywania danych

1.Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres
negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku,
w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.
2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca
okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu
bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich
przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy ja na podstawie tzw.
zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
VIII.

Twoje prawa

Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz do otrzymania kopii
b) prawo do sprostowania ( poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) prawo do przenoszenia danych
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
IX. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:
-warunkiem zawarcia umowy
-wymogiem umownym
-dobrowolne
Jeżeli nie podasz danych:
- możemy odmówić zawarcia umowy
- odmówić naszego świadczenia.
Jednocześnie zapewniamy, że:
-

2

-

Twoje dane uzyskaliśmy od Ciebie, ze strony internetowej Twojej firmy lub
innego publicznego, ogólnodostępnego źródła informacji;
nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane
przepisami prawa;
nie sprzedajemy Twoich danych osobowych jakimkolwiek podmiotom;
przetwarzamy Twoje dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy
o ich bezpieczeństwo.

Dodatkowo Informujemy, że w przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących
Twoich danych osobowych, jesteśmy dostępni pod adresem: daneosobowe@inn.com.pl
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