Mając na względzie dbałość o właściwe zarządzanie danymi osobowymi przetwarzanymi w ramach swojej działalności
oraz w związku z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że
1.

Administratorem Państwa danych jest Plichta CNP Sp. z o.o.; 84-200 Wejherowo; ul. Gdańska 13 wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000640511

2.

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: inspektor@plichta.com.pl

3.

Dane osobowe przetwarzane są:

●

w celu zawarcia i realizacji umowy / zlecenia wykonania usługi(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

●

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie
uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

●

w celu badania Państwa satysfakcji z wykonanej usługi, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu
administratora, którym jest zapewnienie wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z naszych
produktów i usług ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

●

w celu wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).

4.

Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują
Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do
dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. Termin ten określamy na maksimum 10 lat.

5.

W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do usunięcia danych, prawo
ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

6.

Państwa dane mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa, takim jak
Urząd Skarbowy. Dane są także przekazywane podmiotom przetwarzającym, które świadczą dla nas usługi i
którym te dane są powierzane na podstawie stosownych umów (np. firmy obsługujące nasze systemy IT, firmy
kurierskie). lub podmiotom z Grupy Plichta w ramach ustalonego współadministrowania danymi. Więcej
informacji mogą Państwo znaleźć w linku https://www.plichta.com.pl/polityka-prywatnosci/

7.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ich podanie jest
dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi utrzymanie współpracy/ zawarcie umowy.

8.

W ramach przetwarzania danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, dane nie będą
profilowane.

