Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679z 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(„RODO”), informujemy, iż:
(i)

Administratorem Pani/Pana („Kontrahent”) danych osobowych jest
FINNOWACJA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bukowińska 22 lok. 203;
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 5213644793,
REGON 146555986, KRS: 0000452208, adres e-mail: biuro@finnowacja.pl ,
tel. 533 888 960 („Administrator”). W sprawach ochrony danych osobowych
należy kontaktować się z Anną Miller, e-mail: anna.miller@finnowacja.pl, tel.
508845214.

(ii)

Przetwarzanie danych osobowych Kontrahenta będzie się odbywać w
poniższych celach w oparciu o poniższe podstawy prawne
a. w zakresie odbierania i archiwizowania oświadczeń woli
Kontrahenta, jako realizacji praw osób korzystających z usług
świadczonych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f
RODO (wykonanie umowy, wykonanie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze i prawnie usprawiedliwiony
cel/uzasadniony interes Administratora),
b. w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub zgłoszonych
roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (prawnie
usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
c. w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
d. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z
tytułu realizacji zawartej umowy na dostawy – art. 6 ust. 1 lit. b
oraz f Rozporządzenia (wykonanie umowy, wykonanie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i prawnie
usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora).

(iii)

Administrator przechowuje dane osobowe przez następujący okres
czasu:
a. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w
pkt (ii) lit. a – c – przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu
prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej lub
dochodzenia roszczeń przez Kontrahenta określony przepisami
prawa, w szczególności kodeksu cywilnego,
b. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w
pkt (ii) lit. d – przez okres wymagany przepisami prawa
nakazującymi
administratorowi
przechowywanie
ksiąg
rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po
roku obrotowym, którego dane dotyczą).

(iv)

Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie
przetwarzania w celach, o których mowa w pkt (ii) lit. a oraz d, zaś w
przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt (ii)
lit. b – c – podanie danych wynika dodatkowo ze stosunku
umownego i jest niezbędne w celu realizacji umowy o pracę lub
umowy zlecenia. Odmowa podania danych w związku z
przetwarzaniem ich w celach wskazanych w zdaniu poprzedzającym
uniemożliwi
Administratorowi
zapewnienie
prawidłowego
korzystania przez Kontrahenta z usług objętych umową, a w
szczególności uniemożliwi rozpatrywanie zgłoszonych przez
Kontrahentów roszczeń.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do
cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym oraz warunkiem
zawarcia umowy o pracę lub umowy zlecenia. Brak podania danych osobowych będzie
powodował niemożliwość świadczenia usług w ww. zakresie.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom
odbiorców danych: (i) podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji usług
objętych umową, w szczególności wykonawcom i firmom montażowym (ii) podmiotom
mającym zawarte umowy na obsługę IT Administratora, (iii) dostawcom usług prawnych,
księgowych, rachunkowych lub doradczych oraz wspierających Administratora w
dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom
windykacyjnym), (iv) innym podmiotom wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do
realizacji umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

