KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA CELÓW MARKETINGOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia z 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE. L
2016 Nr 119, str. 1), Agencja Ochrony „SZABEL” Sp. z o.o. w Koszalinie informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Ochrony „SZABEL” z
siedzibą w Koszalinie, adres: 75-212 Koszalin, ul. Morska 11, e-mail
zarząd@szabel.com.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych u administratora:
 dpo@szabel.com.pl,
 tel.: +48 797 700 401;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
 przygotowania oferty sprzedażowej,
 wykonania umowy na świadczenie usług,
 wykonania umowy sprzedaży,
 ustalenia dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
 realizacji ciążącego na nas obowiązku związanego z rachunkowością,
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Pani/Pana żądanie,
zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Pani/Pana żądanie, zmierzające do
jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust.
1 lit. c RODO),
 uzasadniony interes administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnienia odbiorcy w uzasadnionych
przypadkach na podstawie prawa lub umowy w oparciu o umowę powierzenia danych
osobowych i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z administratorem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania ich części, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do
przenoszenia swoich danych.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak
i nie będą podlegały profilowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
9. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konsekwencją nie podania tych danych
może być brak możliwości zawarcia lub kontynuowania umowy z administratorem.

