KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
-[Klienci, Kontrahenci i ich przedstawiciele]Zgodnie z art. 13 i 14 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 (RODO) informujemy, iż:
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHiU MIDAS SP. z O. O. z
siedzibą w Więcborku (89-410) przy ul. Gdańskiej 30 A, KRS: 0000321040, NIP:
5581546742, REGON: 091661943 (dalej „Spółka”, „Administrator”)
W sprawach związanych z ochroną danych możecie Państwo skontaktować z nami
telefonicznie pod numerami kontaktowymi zamieszczonymi na stronie internetowej
http://www.hotel-midas.pl/ lub pocztą elektroniczną pod adresem:
pod_korona@poczta.onet.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. nawiązywania relacji handlowych/usługowych, gdy przetwarzanie niezbędne
jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
b. zawarcia i wykonania umowy handlowej/usługowej, gdy przetwarzanie
niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
c. organizacji pracy, obiegu dokumentów, prowadzenia ewidencji korespondencji
oraz rejestru umów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora
(art. 6 ust. 1 f RODO),
d. prowadzenia rachunkowości Administratora – podstawą prawną przetwarzania
jest niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego
spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług,
e. prowadzenia ocen i klasyfikacji podwykonawców oraz jakości ich prac oraz
analiz statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora
(art. 6 ust. 1 f RODO),
f. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, gdy przetwarzanie
niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
g. marketingu usług własnych, poprzez wybrany kanał komunikacji [tel, e-mail,
media społecznościowe], na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu rozumianemu jako dowolna
forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby
fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów
pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa:
a. dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzam do
końca okresu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy;
b. podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, data urodzin, adres e-mail,
numer telefonu) przechowuję dla potrzeb marketingu bezpośredniego moich
usług do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania i w
tym celu, cofniesz zgodę;
c. dane niezbędne do celów księgowych lub podatkowych przechowuję przez
okres 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin
płatności podatku związanego z wykonaną usługą.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a RODO) przysługuje Pani
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/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym, momencie. Cofniecie zgody nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, z obowiązującym prawem.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej z Nim umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) np.
świadczące usługi z zakresu IT, usługi hostingu strony internetowej, poczty
elektronicznej, prawne i inne usługi wspierające prowadzenie działalności,
2. inne podmioty, które wykażą podstawę prawną do ich pozyskania.
Administrator co do zasady nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania kopii danych
osobowych),
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy
prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub
były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba której dane dotyczą cofnęła
zgodę, na której oparte było przetwarzanie,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Prawa osoby,
której dane
dotyczą

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i
poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Jeżeli
Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby na podstawie dokonanego
zgłoszenia, zwróci się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej
naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie
będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21
RODO w rozmowie telefonicznej.

Informacja o
wymogu podania
danych

Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych, gdzie podanie danych osobowych
jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, skutkuje:
 niemożnością świadczenia usługi przez Administratora;
 niemożnością prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 niemożnością udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
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