
KAUZU LA l N FOR MACYJ NA DOTYCZĄCA P RZETWARZAN !A DA NYCH OSO BOWYCH

W GoLIARD sP, z o.o.

Zgodnie z art. ].3 ust. 1 i ust. 2 RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowyc
iw sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

informujemy iż;

Administratorem Pani/Pana danych osobowych ,,ADMINISTRATOR"- jest GOLIARD Sp. z o.o. ul. Długa 6,
42-290 Łojki k/Blachowni NtP: 573-10-t4-03L, REGON: 150065049, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Częstochowie XVl! Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000103065 te!./fax:
+4834327 9379, +4834327 t4L4

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będziemy przetwarzać w następujących celach:

1. W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub podjęcia działań przer
zawarciem umowy w celu jej zawarcia zgodnie z art. 6 ust, ]_ lit b RODO (przygotowanie i przedstawienit
oferty oraz zawarcie i wykonanie umowy).

2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnir
zart.6 ust. 1 lit c RoDo (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

3. Ponadto, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dli
realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienii
bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).

4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środkór,r
komunikacji elektronicznej, np, reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnycl
urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. ]. lit. a RODC
odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdyn
momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RoDo):

wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych,
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora
zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

lnformujemy iŻw związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (uzyskania kopii) oraz prawo icl,
sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danycl-
przetwarza nych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu.

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
udzielonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem ilrzetwa rzania, któregc
dokonano przed cofnięciem zgody).
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