KLAUZULA INFORMACYJNA

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, zwane dalej „RODO”), uprzejmie
informuję, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: NABILATON Sp. z o.o. z siedzibą w Markach przy ul. Okólnej 45,
05-270 Marki.

2.

Współadministratorem Państwa danych osobowych jest: ZYMETRIC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okólnej 45, 05-270
Marki oraz AIRCON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okólnej 45, 05-270 Marki.

3.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych, stanowiących dane identyfikacyjne – NIP, PESEL, imiona i
nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa, adres, dane kontaktowe (w tym adres e-mail), jest:
1)

realizacja zawartej przez strony umowy,

2)

wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym wystawienie i dostarczenie
Państwu faktury VAT (pocztą tradycyjną, lub elektroniczną).

4.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy) oraz
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze – min. w zakresie prowadzenia dokumentacji
na gruncie przepisów prawa podatkowego).

5.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przez cały czas realizacji zawartej umowy, jak również po
zakończeniu jej realizacji przez czas przewidziany przepisami prawa (min. przez okres 5 lat, który wynika z przepisów
prawa).

6.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez NABILATON Sp. z o.o. mogą być następujące kategorie
odbiorców: podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, podmioty realizujące wsparcie techniczne,
organizacyjne i doradcze, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

7.

Podanie danych, o których mowa powyżej, jest obowiązkowe, a ich niepodanie może uniemożliwić zwarcie umowy
oraz wypełnienie obowiązków ciążących na administratorze. Brak podania danych w postaci adresu mailowego
uniemożliwi również dostarczenie Państwu faktury VAT elektronicznie.

8.

Państwa dane nie podlegają profilowaniu i nie są przekazywane przez administratora do państwa trzeciego.

9.

Zgodnie z RODO, wszystkim osobom, których dane przetwarzana są przez administratora, przysługuje prawo do
żądania:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
10. W szczególnych przypadkach, prawa, o których mowa powyżej, mogą zostać ograniczone. W celu uzyskania
szczegółowych informacji, dotyczących ww. praw, mogą Państwo skontaktować się z nami wysyłając korespondencję
na adres wskazany powyżej, lub mailowo pod adresem: nabilaton@nabilaton.pl

…………………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………………………………
(podpis osoby, której dane dotyczą)

