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KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KONTRAHENTA

Brzezinka, 31.01.2019r.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nicator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Brzezince
34 A, 05-480 Karczew, zwana dalej Spółką.

2.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych;
• komunikacji handlowej, przedstawienia oferty;
• realizacją zamówień i umów lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed i po zawarciu umowy;
• zapytań ofertowych;
• wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych;
• wykonywaniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

3.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne (zależnie od charakteru i etapu współpracy):
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. ustalenia, dochodzenia i egzekucji
roszczeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, zapobieganie oszustwom, niewłaściwemu korzystaniu z usług lub praniu
pieniędzy, monitoring dla celów bezpieczeństwa).

4.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Spółka oraz podmioty z nią współdziałające w zakresie wykonywania jej obowiązków
umownych (np. ubezpieczyciel, ochrona, spedytorzy, kancelaria prawna, kontrahenci etc.) i/lub podjęcia działań na żądanie osoby
której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

5.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.

Dane osobowe w zależności od podstawy przetwarzania będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez czas trwania
współpracy oraz po zakończeniu współpracy przez okres wymagany przez przepisy prawa.

7.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji, w tym profilowanie.

8.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
• Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
• Prawo do dostępu i sprostowania danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę
• Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, pod warunkiem że nie narusza się tym obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze;
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• Prawo do przeniesienia danych osobowych;
• Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonywaniem umowy
lub podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości nawiązania
współpracy.

Dane kontaktowe:
NICATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,
Brzezinka 34 A, 05-480 Karczew,
tel. +48 22 780 95 50, fax +48 22 780 95 00, e-mail office@nicator.pl

