KARTA INFORMACYJNA
zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
W związku z rozpoczęciem stosowania w firmie ADAMPOLNET Damian Bogucki
z dniem 25 maja 2018 r. 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 ich swobodnego przepływu (dalej: "RODO"), informujemy, że:
Administratorem Państwa danych jest firma ADAMPOLNET Damian Bogucki
z siedzibą w Świdniku przy ulicy Cichej 13, 21-040 Świdnik, NIP: 712-272-50-96.
Administrator wyznaczył punkt kontaktowy w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych
w postaci adresu e-mail: rodo@adampolnet.com. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci
tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: "Ochrona Danych Osobowych".
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz przyjmowania zamówień, świadczenia usług,
obsługi zleceń i korespondencji;
b) wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych na aukcjach internetowych oraz w sklepie internetowym - na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
c) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu firmy
ADAMPOLNET Damian Bogucki, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu;
d) finansowo-księgowych - 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;
e) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego
interesu firmy ADAMPOLNET Damian Bogucki, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
f) prowadzenia procesów reklamacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu firmy
ADAMPOLNET Damian Bogucki, przez 10 lat od zakończenia umowy.
Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty współpracujące z administratorem, w tym: pracownicy administratora,
zewnętrzni dostawcy usług pośredniczący w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy
innych usług IT, firmy kurierskie, księgowi, kancelarie prawne, providerzy płatności on-line.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie
Państwa zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody proszę o kontakt osobisty w siedzibie firmy ADAMPOLNET
Damian Bogucki lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@adampolnet.com. Mają Państwo prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało
niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez firmę ADAMPOLNET Damian Bogucki w ramach
zawieranej z Państwem umowy.
Dane osobowe nie będą udostępniane na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Państwa.
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Właściciel firmy Adampolnet
Damian Bogucki

