Zasady przetwarzania danych osobowych przez ITE SERWIS - klauzula informacyjna.
W dniu 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych, określane jako GDPR/RODO.
W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez ITE SERWIS Państwa danych
osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach. Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy
o Państwa prywatność, a dotychczasowe środki ochrony danych osobowych w ITE SERWIS spełniały
wymagania Rozporządzenia.
Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać
w każdej chwili.
Dane gromadzone przez nas wykorzystywane są w następujących celach:



zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas
usług
wystawiania i przechowywania faktur, dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych

ITE SERWIS nie udostępnia Państwa danych osobowych firmom trzecim, za wyjątkiem tych firm, z którymi
mamy zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, w szczególności możemy
przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki
świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług. Podmioty
takie są zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych,
aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z zakresem świadczonych usług,
Na mocy obowiązującego prawa macie również Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania
od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest
uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Na żądanie, dostarczymy Państwu kopię Państwa danych
osobowych podlegających przetwarzaniu.
2. sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które
Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo
prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia,
3. usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania
niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a ITE SERWIS ma obowiązek
bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
4. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
- z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa
Danych osobowych, a na nas może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych
osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie
prywatności, prosimy o kontakt z nami, pod adresem: Gola 17, 59-300 Lubin lub pod adresem e-mail
ites@ites.pl

