Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L
2016, Nr 199, dalej RODO), informujemy, że:
1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nowa Tepro Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul.
Sienkiewicza 12/2. W sprawach dotyczących Pana/Pani danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem
e-mail: rodo@nowa-tepro.pl
2.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- zawarcia i wykonania umowy, a także podejmowania innych działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem
umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania ciążącego na administratorze obowiązku
archiwizacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 88 § 1 Ordynacji podatkowej),
- marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- dochodzenia lub obrony przed wszelkimi roszczeniami z niej wynikającymi, co stanowi prawnie uzasadniony
interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres podejmowania działań na Pana/Pani żądanie lub realizacji
zawartej umowy aż do wygaśnięcia obowiązku archiwizacyjnego i przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej
wynikających.
4.Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
5.Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Po otrzymaniu sprzeciwu
administrator zaprzestanie przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że wykaże istnienie nadrzędnych, ważnych i
prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami.
6.Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych.
7.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli Pana/Pani zdaniem przetwarzanie danych następuje w sposób niezgodny z prawem.
8.Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy.
9.Pana/Pani dane mogą zostać udostępnione odbiorcom świadczącym na rzecz administratora usługi: księgowofinansowe, informatyczne i telekomunikacyjne, doradczo-prawne, drukarskie, kurierskie, płatnicze, audytorskokontrolne, windykacyjne, a także podmiotom, wobec których na administratorze ciąży obowiązek udostępnienia
tych danych.
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowane w
tym celu.
11. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym,
chyba że będzie tego wymagać prawidłowe wykonanie zawartej umowy. Wówczas Pana/Pani dane mogą zostać
przekazane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przy zapewnieniu odpowiedniego
stopnia ochrony danych osobowych.

