Klauzula informacyjna
Informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SERWIS PLUS spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-559) przy ulicy Chopina 7 lok. 8,
zarejestrowanej

w

rejestrze

przedsiębiorców

Krajowego

Rejestru

Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000244352, NIP 5262891379,
o kapitale zakładowym 100.000 zł,
2) Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kontakt do Inspektora Ochrony Danych
Osobowych: tel. +48 22 6292792 e-mail: iodo@serwisplus.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a. w związku zawartą przez Panią/Pana umową w celu realizacji tej umowy lub w
związku z koniecznością podjęcia czynności przed zawarciem umowy,
b. w celach marketingowych Administratora,
c. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową.
4) Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim współpracującym
z Administratorem w zakresie realizacji celu przetwarzania danych osobowych.
5) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a. zawarta umowa, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie czynności przed zawarciem
umowy,
b. udzielona zgoda, w przypadku działań marketingowych,
c. uzasadniony interes Administratora,
d. niezbędność

przetwarzania

do

realizacji

prawnie

uzasadnionego

intersu

Administratora.
6) posiada Pani/Pan prawo do:


żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,



wniesienia

sprzeciwu

wobec

przetwarzania

danych

osobowych

przez

Administratora


przenoszenia danych,



wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,



przenoszenia danych osobowych,



cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; w tym celu należy zwrócić się
do Administratora za pośrednictwem dnych kontaktowych wskazanych w pkt 2
powyżej.

7) Pani/Pana dane osobowe są przechowywane nie dłużej aniżeli istnieje Pana/Pani zgoda.
W przypadku cofnięcia zgody dane są niezwłocznie usunięte przez Administratora,

chyba że będą miały zastosowanie inne cele uzasadniające przetwarzanie danych
osobowych,
8) W przypadku zawarcia umowy dane osobowe są przechowywane do momentu
przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiazku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy,
9) Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
10)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest niezbęda do zawarcia i wykonania

umowy, której jest Pan/Pani Stroną.
11)

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

12)

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

