KLAUZULA I NFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE 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 (dalej jako: „RODO”) informuję, iż:
•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COLOREX SYSTEM spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Łuczanowicka 30, 31-766 Kraków, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie XI Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem KRS 0000018559, o
kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN, NIP 6782825194, REGON 356303549;

•

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest
stroną lub do podjęcia działao na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (podstawa z art.
6 ust. I lit. b RODO);

•

Pani/Pana dane osobowe mogą byd udostępniane naszym podwykonawcom, z których
korzystamy przy ich przetwarzaniu (np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, tłumacze,
podwykonawcy przy świadczeniu usług transportowych/przewozowych);

•

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres potencjalnych roszczeo z umowy lub
przez okres wymagany przepisami prawa;

•

Pani/Pana dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;

•

posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz
otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem
przetwarzania;
W celu wykonania swoich praw proszę skierowad swoje żądanie pod adres e-mail:
tomasz.gajewski@colorex.pl. Proszę pamiętad, że przed realizacją swoich uprawnieo
administrator danych będzie musiał upewnid się, że jest Pani/Pan osobą za którą się podaje,
czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikowad.

•

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub
innego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;

•

Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem zawarcia umowy.

