INFORMACJA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony danych osobowych 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 osobowych, dalej: Rozporządzenie) BRAMGAZ Tadeusz Jakubowski informuje o zasadach
przetwarzania danych osobowych:
I.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: BRAMGAZ Tadeusz Jakubowski, 64-100 Leszno,
ul. Chociszewskiego 37a, NIP 697-111-81-15,
II.

Kontakt z administratorem danych osobowych




III.

Mailowo na adres: biuro@bramgaz.pl,
Telefonicznie: 65 529 61 09,
Pisemnie na adres naszej siedziby: BRAMGAZ Tadeusz Jakubowski, ul. Chociszewskiego 37a,
64-100 Leszno,
Cele, podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe są przez BRAMGAZ przetwarzane w celu:






IV.

Sprzedaży produktów i świadczenia usług, które oferujemy oraz w celu zawarcia umowy i jej
wykonania w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy, przed zawarciem
umowy oraz w celu prawidłowych rozliczeo po jej zakooczeniu (podstawa prawna: art.6 ust.1 b
RODO);
Wykonania ciążących na BRAMGAZ obowiązków prawnych w tym na przykład przechowywania danych
o wykonanych usługach na potrzeby przyszłych postępowao uprawnionych organów, zapewnienie
bezpieczeostwa wykonywanych usług zgodnie z odpowiednimi przepisami (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 c RODO);
Realizacja tzw. prawnie uzasadnionych interesów BRAMGAZ (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.f RODO), który
obejmuje: ustalenie, obronę dochodzenie roszczeo, windykację należności (w tym w szczególności
rozpoznania i rozpatrzenia Twoich reklamacji związanych z umową czy dotyczących programu, w tym
udzielania na nie odpowiedzi);
Kategorie danych osobowych

Możemy Cię prosid o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania, miejsce wykonania usługi, dane kontaktowe w postaci adresu email lub numer telefonu.
V.

Informacja o wymogu / dobrowolnośd podania danych

Podane przez Ciebie danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE ale konieczne dla zawarcia
umowy, wykonania usługi, (wypisania faktury). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości jej zawarcia, wykonania usługi.
VI.

Okres przechowywania danych

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania – czyli w przypadku
udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działao z Twojej strony ograniczających tę
zgodę, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu
istnienia tego uzasadnionego interesu, w tym w szczególności:




Do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, które wynikają z przepisów prawa, w tym
z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących Umów zawartych z firmą
BRAMGAZ;
Do momentu zgłoszenia wycofania zgody, jeśli wcześniej była przez Pana/Panią wyrażona;
Przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeo lub obrony przed zgłoszonymi
roszczeniami;
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VII.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostad ujawnione: naszym pracownikom i współpracownikom, firmom
z którymi współpracujemy, podmiotom prowadzącym działalnośd pocztową lub kurierską. Do Twoich danych
mogą też mied dostęp podmioty przetwarzające w naszym imieniu Twoje dane osobowe, tj. nasi
podwykonawcy w postaci współpracujących z nami podmiotów świadczącym nam usługi doradcze, konsultacje
lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub
udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
VIII.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Firma BRAMGAZ nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania.
IX.

Prawa osób, których one dotyczą

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:







Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
Prawo do sprostowania(poprawiania) swoich danych;
Prawo do usunięcia danych;
Prawo do ograniczonego przetwarzania danych;
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzania Waszych danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2018r. (RODO).
W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
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