
KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW FIRMY NADSTAGA W ZWI ZKU Z WEJ CIEM W YCIE 

PRZEPISÓW RODO

Niniejszym  pragniemy  poinformowa  Pa stwa,  e  w  zwi zku  z  wej ciem  w  ycie  z  dniem  25  maja  2018  roku  przepisów

Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych - Dziennik Urz dowy UE L 119 – dalej: RODO) Firma Handlowa Krzysztof

Nadstaga zapewnia okre lone w tych przepisach standardy ochrony i w ciwego post powania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Firma dysponuje, e: 

1) Firma Handlowa Krzysztof Nadstaga - siedziba: D brówka Le na ul. Ludomska 2, 64-600 Oborniki jest Administratorem

Pa stwa danych osobowych, w których posiadanie wesz a wskutek wykonywania zawieranych z Pa stwem umów i ich obs ug ,

wystawianiem faktur, utrzymywaniem korespondencji oraz merytoryczn  obs ug  przesy anych do nas zamówie , wniosków,

pró b i reklamacji.

2) Prawne podstawy dopuszczalno ci przetwarzania przez Firme NADSTAGA dotycz cych Pa stwa danych oparte s  na

niezb dno ci wykonania umów zawieranych przez Pa stwa z nasz  Firm  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na przepisach prawa

cywilnego i gospodarczego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) maj cego zastosowanie w zwi zku z dokumentowaniem i aspektami

finansowo-podatkowymi umowy. W wymagaj cych tego przypadkach Firma NADSTAGA ubiega a b dzie si  o wyra enie

Pa stwa  zgody  na  przetwarzanie  danych  w wyra nie  zadeklarowanym celu  (art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO),  z  zastrze eniem

mo liwo ci atwego odwo ania zgody przez osob , która j  uprzednio wyrazi a. 

Firma NADSTAGA deklaruje, e w okre lonych stanach faktycznych przetwarza a b dzie Pa stwa dane osobowe na podstawie

dopuszczalnej przez RODO przes anki niezb dno ci do celów wynikaj cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych

przez Administratora Danych lub przez stron  trzeci  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przyk adowych celów takiego przetwarzania

nale y b :

marketing us ug w asnych Firma NADSTAGA oraz promowanie dzia alno ci naszej  Firmy i  nowych inicjatyw w ród

klientów zwi zanych z ni  umowami,

monitoring wizyjny prowadzony w obiektach nale cych do Firmy NADSTAGA,

dochodzenie roszcze  z tytu u prowadzenia dzia alno ci gospodarczej.

3) Dotycz ce Pa stwa dane osobowe nie podlegaj  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Firm  NADSTAGA, w tym

profilowaniu.

4) Osobom, których dane przetwarzamy przys uguj  prawa:

dost pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

sprostowania (poprawiania) danych,

usuni cia danych (zgodnie z uwarunkowaniami okre lonymi w art. 17 RODO), 

do ograniczenia przetwarzania danych,

do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami okre lonymi w art. 20 RODO),

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami okre lonymi w art. 21 RODO),

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urz du Ochrony Danych Osobowych.

5) Administrator Danych przechowywa  b dzie Pa stwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, niemniej nie

ej ni  10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotycz cych Pa stwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Firmy

NADSTAGA.

6) Pa stwa dane osobowe mog  zosta  udost pnione organom w adzy publicznej oraz podmiotom wykonuj cym zadania

publiczne lub dzia aj cym na zlecenie organów w adzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikaj  z przepisów

powszechnie obowi zuj cego prawa oraz podwykonawcom zwi zanym z Firm  NADSTAGA umowami powierzenia

przetwarzania danych osobowych, np. firmy informatyczne, kancelarie radców prawnych, przewo nicy i dostawcy

zamówionych produktów, podmioty wiadcz ce us ugi w zakresie windykacji nale no ci, agencje ochrony osób i mienia. 

7) Firma NADSTAGA, jako Administrator Danych, deklaruje, e nie przekazuje i nie zamierza przekazywa  danych osobowych

do pa stwa trzeciego lub organizacji mi dzynarodowej.



8) W sprawach dotycz cych spraw zwi zanych z przetwarzaniem przez nasza Firm  Pa stwa danych osobowych prosimy o

skontaktowanie si :

telefonicznie (61) 29 70 723

drog  elektroniczn  na adres biuro@mbn-nadstaga.pl

osobi cie w siedzibie naszej Firmy - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

ciciel Firmy Handlowej Krzysztof Nadstaga


