
Klauzula informacyjna
Realizacja zamówień

 
Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z  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 (zwane dalej
„RODO”) informujemy, iż:

Administratorem  danych  osobowych  jest  MARKEN  SYSTEMY  ANTYWIRUSOWE  Marek  Markowski  z siedzibą
w Gdyni (81-366) ul. Armii Krajowej 23/13.

W sprawach związanych z  przetwarzaniem danych można skontaktować się  z  naszym Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: iod@marken.com.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych w celu realizacji zamówień, w tym:
1. zawarcia umowy sprzedaży lub w celu podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (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);

2. wystawienia dokumentów rozliczeniowych oraz prowadzenia dokumentacji  rachunkowej,  księgowej i
podatkowej  na podstawie art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO (realizacja  obowiązku wynikającego z  przepisów
prawa);

3. obsługi reklamacji i innych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora danych).

Dane osobowe przetwarzane  będą przez  okres  realizacji  umowy oraz  przez  czas,  w którym  przepisy  prawa
nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu) ani przekazywane
do państw trzecich (państwa nienależące do EOG) lub organizacji międzynarodowych.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów
prawa,  a  także  te,  którym  dane  zostaną  powierzone  do  zrealizowania  celów  przetwarzania  na  podstawie
stosownych umów powierzenia przetwarzania danych podpisanych z Administratorem zgodnie z art. 28 RODO
przetwarzają ̨dane na zlecenie i w imieniu Administratora danych. 

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania
ich  kopii,  sprostowania,  usunięcia  danych,  ograniczenia  przetwarzania  danych,  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania  danych  osobowych,  a  także  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  (Prezes  Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych)  w  przypadku  uznania,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie  danych  osobowych  w  zakresie  mającym  podstawę  w  zobowiązaniu  umownym  jest  dobrowolne,
jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z
przepisów prawa jest obowiązkowe.
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