Klauzula informacyjna
Uprzejmie informujemy, że:
1.
Administratorem
Państwa/
REMONTOWA HYDROSTER SYSTEMS
ul. Na Ostrowiu 1, mail: office@rhs.rh.pl

Pani/Pana
Sp. z o.o.

z

danych
siedzibą

w

jest
:
Gdańsku,

Spółka na tę chwilę publikacji niniejszej informacji nie wyznaczyła inspektora ochrony danych
osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleceń/umów wiążących strony tj. pomiędzy
Państwa/ Panią/Panem a REMONTOWA HYDROSTER SYSTEMS Sp. z o.o,
na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.
Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie
faktur.
Administrator przetwarza dane osobowe wynikające z umowy/kontraktu tj. imię i nazwisko, NIP,
REGON, adres, adres email,
Państwa/Pani/Pana dane osobowe będą chronione poprzez zastosowanie odpowiednich środków
(technicznych, fizycznych oraz organizacyjnych) zgodnych ze standardem rynkowym, w celu
zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych,
zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również
zapobiegania naruszeniu ochrony danych (incydentowi bezpieczeństwa)
3. Przysługuje Państwu/Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych,
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń/umów, w przypadku
niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia/umowy.
5. Odbiorcami Państwa/Pani/Pana danych będą osoby zatrudnione u Administratora danych,
administratorzy systemów, z których korzysta Administrator danych, a także instytucje państwowe
i urzędy upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Państwa/Panią/Pana będą zautomatyzowane ale nie będą
profilowaniu.

podlegały

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, np. przez okres
niezbędny do dochodzenia roszczeń z umowy.

REMONTOWA HYDROSTER SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk
T +48 307 12 90, F +48 58 307 12 92, e-mail: office@rhs.rh.pl
KRS 0000057249, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 15.000.000 zł opłacony w całości. PL 583 26 28 349

