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KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania
przez nas Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady obowiązują od 25 maja 2018 roku.
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Neo-Tec Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Kobiałka 11a, 09-411 Płock, tel. 24/386-09-30, e-mail: neo-tec@neo-tec.pl.

2.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celach:
a) przygotowania oferty w oparciu o Państwa zapytanie ofertowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b)
RODO;
b) zawierania i wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b)
RODO;
c) obrony przed ewentualnymi roszczeniami i ich dochodzeniem, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f)
RODO;
d) finansowo-księgowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;
e) prowadzenia procesów reklamacyjnych, zgodnie z art. 6. ust. 1 pkt f).

3.

Przysługuje Państwu prawo do:
•

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

•

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

•

zażądania zaprzestania przetwarzania;

•

przenoszenia danych;

•

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

•

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania ofert oraz świadczenia usług
na podstawie zawartych umów.

5.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
osobom trzecim (podwykonawcom) w celu realizacji umowy, której jesteście Państwo
stroną;
•
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m in. dostawcom
usług IT, biurom rachunkowym;
Przy czym dane przetwarzane są na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z
jego wytycznymi.
•

6.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia
związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także
przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
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