
KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo!!!

Zgodnie  z  art.  13 ust.  1  i  ust.  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 (dalej: RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych zwanym dalej „ADO” w myśl 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)  (dalej  jako  ,,RODO”)  jest  Polska  Grupa
Identyfikacji  Firm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach
(kod  pocztowy  25-526),  przy  ulicy  Stefana  Okrzei  64/3,  wpisaną  do  rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Kielcach, pod nr KRS 0000768210, NIP 9592020678, REGON 382401289, zwaną
w dalszej części Regulaminu „PGIF sp. z o.o.”

2. W Spółce PGIF sp. z o.o. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych zwany dalej
„IOD” ,z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@pgif.pl.

3. ADO   przetwarza  dane osobowe  w celu realizacji  umów  związanych  z procesem
zamówienia  usługi,  takie  jak: imię,  nazwisko,  adres  zamieszkania,  numer  PESEL
lub NIP oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres mail.

4. ADO  przetwarza dane osobowe w celu:

a) wystawiania  faktur  i przyjmowania  płatności  (art.  6 ust. 1 lit. b i c RODO –
przetwarzanie  w celu wykonania  umowy  oraz wypełnienie  obowiązku
prawnego);

b) windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO –
prawnie uzasadniony interes);

c) obsługi  reklamacji  (art.  6 ust. 1 lit. c RODO –  wypełnienie  obowiązku
prawnego);

d) realizacji zapytań klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
e) kontaktu  telefonicznego  na podany  w formularzu  numer  telefonu

w celu marketingu  bezpośredniego  (podstawa  prawna  –
art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wymagana Twoja zgoda);

f) przesłania  informacji  handlowej  w zakresie  oferowanych  towarów  lub usług
na podany w  formularzu  adres  mail (podstawa  prawna  –
art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu  usług  drogą
elektroniczną – wymagana Twoja zgoda).

5. Odbiorcami  danych  osobowych  są pracownicy  ADO oraz przedstawiciele  handlowi
ADO.  Ponadto na podstawie odpowiednich  umów dane te mogą zostać  przekazane
podmiotom  współpracującym  z ADO przy realizacji  świadczeń  wynikających
z umowy.  Przekazywanie  powyższym podmiotom danych  osobowych  dokonywane
jest wyłącznie w celach określonych w pkt. 4 powyżej.



6. Okres  przechowywania  danych  osobowych  jest  zależny  od  nośnika,  na  którym
znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:
a) dane  znajdujące  się  na  innych  nośnikach  przechowywane  są  przez  okres  jej

trwania,  przez okres  umożliwiający  dochodzenie roszczeń (3 lata)  oraz okres
niezbędny  do  obrony przed  roszczeniami  kierowany  przeciwko  ADO  przez
okres 6 lat;

b) dane  zawarte  na  fakturach  przechowywane  są  przez  okres  5  lat,  zgodnie  
z wymogami przepisów prawa.

7. ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące
zapewnieniu  bezpieczeństwa  przetwarzanych  danych  osobowych  przed  ich
wyjawieniem.  W  tym  celu  wprowadzone  zostały  odpowiednie  procedury  oraz
dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. W związku  z przetwarzaniem  przez Spółkę  PGIF  sp.  z  o.o. danych  osobowych
przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
c) usunięcia  danych,  na podstawie  art. 17 RODO przetwarzanych  na podstawie

Państwa zgody,
d) wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzanych  danych  na podstawie

art. 21 RODO.

9. W przypadkach,  w których  przetwarzanie  danych  odbywa  się na podstawie
art. 6 ust.1 lit.  a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Państwu  prawo  do cofnięcia  tej zgody  w dowolnym  momencie,  bez pływu
na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.  Podanie  danych  osobowych  jest całkowicie  dobrowolne,  jednakże
brak podania  danych  osobowych,  takich  jak adres  e-mail  lub numer  telefonu
uniemożliwiał  będzie  kontakt  w celu przedstawienia  propozycji  zawarcia  umowy
o świadczenie usług lub dostaw towarów, bądź usług z nimi powiązanych.

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę PGIF sp. z o.o. Państwa danych
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia  skargi
do organu  nadzorczego  (Generalnego  Inspektora  Ochrony  Danych
Osobowych/Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych),  o którym  mowa w
art. 51 RODO.

11.  Informacje dodatkowe:
a) ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych

osobowych,  ani nie przetwarza  danych  osobowych  w sposób  automatyczny i
wpływający na Państwa prawa.

b) ADO nie przekazuje  danych  osobowych  do państw  spoza  Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.


