
                              Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Syngrass Anetta Brędowska-Wiśniewska z siedzibą w Mosinie 62-050, ul. Różańskiego 6. Nasze
dane kontaktowe: e-mail:  biuro@syngrass.pl, tel.: +48 518 378 333. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych
danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo
kontaktować się z nami listownie na wskazany powyżej adres.

2. Państwa dane przechowywane są w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 b RODO) - przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu oraz  w celu  wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np.
wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO) - przez czas wykonania obowiązków np. wystawienia faktury oraz
czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe lub księgowe.

3. Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp
do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz innym odbiorcom np. ubezpieczycielom, przewoźnikom lub instytucjom, które z mocy prawa mogą
żądać przekazania danych.

4. Państwa dane możemy wykorzystywać do tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne - przez czas trwania umowy, a
kolejno nie dłużej niż przez okres po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO).

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,  prawo do  wniesienia  sprzeciwu wobec  przetwarzania,  prawo do  przenoszenia  danych,  prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


