Szanowni Państwo, drodzy klienci
Od 25 maja 2018 r. weszło w życie nowe Unijne rozporządzenie i zaczynają w Polsce
obowiązywać przepisy 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, zwane także RODO).
Rozporządzenie to będzie miało istotny wpływ na Nasze wzajemne kontakty.
Niniejszym informujemy, co następuje:
Administratorem Państwa danych osobowych jest NORMON Monika Bajek, NIP:
8512396620 z siedzibą w Przęsocin (72-010), przy ul. Młyńskiej 30.
Kontakt z osobą realizującą w NORMON Monika Bajek zadnia z zakresu ochrony danych
osobowych możliwy jest pisemnie na adres: NORMON Monika Bajek ul. Młyńska 30,
72-010 Przęsocin, poprzez adres poczty elektronicznej: lawetapolice@onet.pl, lub
telefonicznie pod numerem telefonu: +48 572 444 414 .
W razie wątpliwości dotyczących sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe,
prosimy o skontaktowanie się z administratorem poprzez wskazane kanały komunikacji.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przyjęcia i kompleksowej realizacji
zleconej usługi, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 6
ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.
w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342).
Zasadniczo posiadane przez NORMON Monika Bajek Państwa dane osobowe obejmują,
Państwa imię i nazwisko, NIP lub PESEL oraz dane do kontaktu takie jak: adres e-mail,
numer telefonu, adres prowadzonej przez Państwa działalności lub adres zamieszkania. Nie
będziemy uzyskiwać, ani w jakikolwiek inny sposób przechowywać , informacji, które mogą
być uważane za poufne.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do
przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane osobowe będą ujawnione naszym upoważnionym pracownikom,
współpracownikom, w związku z wykonywaniem czynności na potrzeby naszych relacji
biznesowych, a także podmiotom i instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności,
biuru rachunkowemu, archiwizatorom dokumentów.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku
następującego po roku obrotowym, w którym umowa wygasła lub została rozwiązana, na
podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342).

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora:
●
●
●
●
●
●

dostępu do danych;
sprostowania danych;
usunięcia danych;
ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
przenoszenia danych;

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds.
ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa
danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27
kwietnia 2016 r.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia
umowy i realizacji zlecanych usług.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.
Jeżeli nie życzą sobie Państwo, otrzymywać od NORMON Monika Bajek dalszych
wiadomości, prosimy o skontaktowanie się z administratorem, korzystając z danych
kontaktowych podanych w niniejszej wiadomości.

Z wyrazami szacunku
NORMON Monika Bajek

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią niniejszej informacji, co potwierdzam
własnoręcznym podpisem.
Imię i nazwisko: …………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………

…………………………………………
(data i czytelny podpis)

