KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych – dalej RODO), informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zakład Techniki Próżniowej TEPRO S.A. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 5 w Koszalinie (75-216).
Kontakt z Administratorem: tel.: +48 94 343 24 81, Fax: +48 94 343 26 58, Email: sekretariat@tepro.com.pl
Inspektor Ochrony Danych:
W sprawach związanych z danymi osobowymi ustanowiono kontakt z Inspektorem ochrony danych, poprzez
korespondencję przesłaną elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora z dopiskiem OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Cele i podstawy przetwarzania
Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa i zawartej umowy w celu:
a) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
b) wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych – np. wystawiania faktur lub
innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia umów oraz przechowywania dokumentacji
podatkowej przez czas wymagany ustawą o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
c) udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania lub przesyłania wiadomości marketingu bezpośredniego
własnych produktów i usług przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO),
d) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, przez okres, po którym przedawnią się roszczenia
wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO).
2. Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz
nie krócej niż okresy wynikające z przepisów prawa regulujące niezbędne okresy przetwarzania.
3. Odbiorcy danych
Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty upoważnione do odbioru danych
osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane mogą być powierzone celem przetwarzania
przez podmioty wspierające funkcjonowanie spółki, np. podwykonawcy w zakresie usług prawnych oraz firm
serwisujących oprogramowanie i infrastrukturę IT - każdorazowo wyłącznie podstawie stosownej umowy
powierzenia przetwarzania. Administrator nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w swoich
zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21,
b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii na podstawie art. 15,
c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych na podstawie art. 16,
d) prawo do usunięcia swoich danych na podstawie art. 17,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(Warszawa, ul. Stawki 2).
5. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Podanie
danych ma charakter dobrowolny, jeśli jest niezbędne do zawarcia umowy. Nie podanie danych osobowych
skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.
6. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji
w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do
przetwarzania.
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TEPRO S.A. działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 tj. z dnia 2019.01.21) oświadcza, iż posiada status
dużego przedsiębiorcy.

