Informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych w drodze zawarcia umowy
sprzedaży i/lub świadczonych usług będzie Andrzej Borkowicz prowadzący działalność
pod firmą LOCUSS Andrzej Borkowicz z siedzibą przy ul. Płowieckiej 42 w Warszawie,
dalej jako: LOCUSS.
2. Kontakt z LOCUSS jest możliwy telefonicznie: + 48 22 494 34 44; drogą pocztową: ul.
Płowiecka 42, 04 – 501 Warszawa lub pod adresem e-mail admin@locuss.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez LOCUSS w celu wykonania umowy
sprzedaży, której stroną będzie LOCUSS.
4. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez
Panią/Pana zgoda lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia
niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel administratora
( marketing bezpośredni oraz na potrzeby ewentualnych roszczeń )
- art. 6
ust. 1 lit. a, b, f RODO.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: a) podmioty współpracujące z LOCUSS przy
wykonywaniu umowy sprzedaży i/lub świadczonych usług, np. a) producenci będący
dostawcami towaru do LOCUSS b) podwykonawcy świadczący usługi; c) biuro księgowe;
d) biuro prawne;
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do podjęcia działań
mających na celu przygotowania oferty, dokonania pomiaru, zawarcie umowy i/lub
zapewnienia realizacji zapisów i postanowień umowy pomiędzy stronami.
7. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji usługi oraz do chwili wykonania umowy
przez obie strony, zaś po realizacji umowy – przez okres niezbędny do celów ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes LOCUSS. Dane
mogą być przechowywane przez czas dłuższy, jeżeli będzie to konieczne do wykonania
ciążących na LOCUSS obowiązków o charakterze gwarancyjnym, reklamacyjnym,
wynikającym z rękojmi, sprawozdawczym lub podatkowym, wynikających z norm
powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe przetwarzane w zakresie
prowadzenia działań marketingowych lub przesyłania informacji handlowych będą
przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez LOCUSS lub do czasu wyrażenia przez
Panią/Pana sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania w tym celu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, z tym
że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

