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TREŚĆ KLAUZULI:

Szanowni Państwo,

Przykładamy  najwyższą  wagę  aby  dane  osobowe  naszych  klientów  były
bezpieczne.  Zgodnie  z  art.  13  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem  Pańśtwa  danych  osobowych  są  Wojciech  Owsianiuk
oraz Krzysztof  Owsianiuk  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą
AMIKOM Wojciech Owsianiuk Krzysztof Owsianiuk Spółka Cywilna.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Może się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
- poprzez e-mail: administrator@amikom.pl
- telefonicznie: +48 85 654 54 81
- listownie na adres: ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 121;

CELE PRZETWARZANIA
Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu nawiązania  kontaktu
i odpowiedzi  na  zapytanie  na  podstawie  Art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO
jako usprawiedliwionego interesu administratora.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,
jak również  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.

Ma  Pani/Pan  również  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZAS PRZETWARZANIA
Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  czas  do  30  dni  w celu  udzielenia
odpowiedzi  na   zapytanie  oraz  prezentacji  usług  oferowanych
przez Administratora i nie dłużej niż 90 dni do celu rozliczeń.

PRZEKAZYWANIE DANYCH
1. Z zachowaniem wszelkich gwarancji  bezpieczeństwa, Państwa dane mogą
zostać  ujawnione  osobom  upoważnionym  przez  Administratora  z  uwagi
na konieczność  zapewnienia  nam  odpowiedniej  organizacji  np.  w  zakresie
infrastruktury  informatycznej  czy  bieżących  sprawach  dotyczących  naszej
działalności,  jako  przedsiębiorcy.  Państwa  dane  osobowe  mogą
być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:



- dostawcom usług zaopatrujących Administratora  w rozwiązania  techniczne
oraz organizacyjne;

- dostawcom  usług  prawnych  i  doradczych  wspierających  Administratora
w dochodzeniu należnych roszczeń;

- podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia;
- biuro rachunkowe;
2.  Państwa  dane  mogą  być  również  przekazane  innym  podmiotom
na podstawie przepisów prawa.
3. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Unii Europejskiej.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niepodanie  danych  może
skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu


