KLAUZULA INFORMACYJNA dla Klientów PPH UNIPOL
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane „RODO”), informujemy Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „UNIPOL”
Stanisławski Leszek z siedzibą w Gnieźnie, pod adresem 62-200 Gniezno, ul. Kawiary 27 , adres e-mail:
biuro@unipol.pl, tel.+48 61 425 70 54, zwana dalej Administratorem.
2. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą w celu:
- wykonania zawartych umów, w szczególności korespondencji w sprawie realizacji umów, rozpatrywania skarg i
reklamacji, archiwizacji na podstawie art. 6 ust.1 pkt b RODO,
-wykonywania ciążących na UNIPOL obowiązku prawnego w szczególności: wystawianie i przechowywanie
faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
oraz rozliczeń z tytułu realizowanych odpłatnych usług na podstawie art.6 ust. 1 pkt c RODO,
- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1/osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych;
2/ podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania
danych - podmioty przetwarzające - dostawcy usług i rozwiązań technicznych i organizacyjnych
(teleinformatycznych, kurierskich), biuro rachunkowe, kancelaria prawna;
3/ organy mające stosowne upoważnienia ustawowe.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
upłynął termin płatności podatku.
5.Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-d) należy skontaktować się z Administratorem.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
zawarcia umowy.
8. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.

