INFORMACJE OD ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. 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) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: Rozporządzenie”), informuję, iż:
1)
2)
3)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

administratorem Państwa danych osobowych jest IEC Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Poznaniu, ul. Niegolewskich 22/1, 60-231 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS 0000318893, REGON: 300980839, NIP: 7792346892;
osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest M a r i o l a K u r k i e w i c z , e - m a i l :
kurkiewicz@iec-poland.com;
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie, tj. art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora,
którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów;
marketing usług własnych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes
administratora, którym jest pozyskiwanie klientów;
realizacja umowy lub podjęcie czynności na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia;
przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji, tj. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6
ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie
odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw;
dochodzenie roszczeń względem klientów lub przez klientów, tj. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6
ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie
roszczeń względem klientów i obrona przed roszczeniami klientów;
prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych, tj. art. 6 ust. 1 lit.
c Rozporządzenia;
wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji, tj. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej
obsługi klientów oraz przedsiębiorstwa;
odbiorcą Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania
dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz administratora
usługi, w tym księgowe, prawne, hostingu, pocztowe, lub podwykonawcy;
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora przez czas potrzebny do udzielenia informacji
lub odpowiedzi na Państwa zapytanie, realizacji umowy lub podjęcia czynności na Państwa żądanie przed
zawarciem umowy, marketingu, rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku przetwarzania danych dotyczących
korespondencji i w celu dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z
przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych
przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek
podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane
anonimizacji;
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w
przypadku przetwarzania danych dotyczącego targów międzynarodowych lub poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między Państwem a
IEC Poland Sp. z o.o. lub do wprowadzenia w życie środków przed umownych podejmowanych na Państwa
żądanie (art. 49 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa, w
tym Rozporządzenia;
Państwa dane nie będą przetwarzane za pomocą zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, w
tym również w formie profilowania.
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