KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB
BĘDĄCYCH NASZYM KLIENTEM LUB KONTRAHENTEM
Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe BAMAR-POL D. Błacha Spółka jawna (KRS: 0000081234, NIP: 7540403981,
REGON: 004538156).
2. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych. Wszelkie informacje
prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod_pol@bamar.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
A/ realizacji umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy zgodnie z przesłanką z art. 6 ust.1 lit. b RODO;
B/ realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z
rozliczeniem finansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
C/ windykacji i dochodzenia roszczeń na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Spółki - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
D/utrzymania relacji biznesowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe mogą być przekazywane hostingodawcy skrzynki
e-mail, firmie świadczącej usługi IT, dostawcy oprogramowania, Poczcie Polskiej S.A.,
dostawcy usług chmurowych, firmie windykacyjnej oraz innym podmiotom, gdy wynika to
z przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a następnie do
czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Dane z dokumentów finansowych będą
przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa z zakresu rachunkowości.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy prawa.
10.Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą
podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula stanowi załącznik do Polityki ochrony danych osobowych umieszczonej na stronie
www.bamar.pl w zakładce „RODO”.

