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Automatyka dla Ciebie!

Twoje dane są u nas bezpieczne !

Informacja o RODO
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, dalej: RODO) informujemy o
przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przez nas
Pani/Pana danych osobowych.
Zapoznanie się z klauzulą jest wystarczające, nie ma potrzeby kontaktowania się z
nami lub składania dodatkowych oświadczeń.
Kto i jak ?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KnC-Automation z siedzibą w
32-064 Młynka 61. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób
bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
W jakim celu?
Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach i w oparciu o
następujące podstawy prawne:




osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
celu podjęcia zatrudnienia, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 list. a) RODO);
podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką,
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
realizacji zawartej ze Spółką umowy, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług, np. poprzez
usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit
b) RODO);
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wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem
działalności przez Spółkę i realizacją zawartych umów, np. wystawianie i przechowywanie
faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie
przewidzianych przepisami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
marketingu i promocji produktów oraz usług oferowanych przez Spółkę (podstawa prawna: art.
6 ust. 1 lit. a) i f) RODO);
dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym tworzenia zestawień, analiz, statystyk i
raportowania wewnętrznego Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Komu ?
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:





podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa;
podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie
zawartej ze Spółką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
podmiotom świadczącym Spółce usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
podatkową, rachunkową.

Jak długo ?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania, tj.:






w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy ze Spółką, przez okres do czasu
zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia
przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu
wycofania zgody;
w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z
prowadzeniem działalności przez Spółkę i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu
wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę;
w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę, przez okres do
czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;
w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie
uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu
wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
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Czy mam jakieś prawa ?
W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu:






prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.

A sprzeciw ?
Niezależnie od przysługujących Państwu uprawnień, mogą Państwo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym
profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej
sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W
szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania),
jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub
interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy
już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie,
chyba, że wykażemy, iż istnieją:



ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje
się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgodzić się, czy się nie zgodzić ?
Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania
umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie
uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby
wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej
chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania
Państwa danych osobowych przed cofnięciem takiej zgody).
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A może się poskarżyć?
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy prawa.
Więcej informacji o naszej polityce prywatności znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej : http://knc-automation.pl/do-pobrania/
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