Informacja dotycząca przetwarzania danych dla kontrahenta (osoba ﬁzyczna prowadząca działalność gospodarczą) i
klienta (konsumenta)
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Murator IBS sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, adres do korespondencji: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa (dalej: „Spółka”). W
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pisemnie na adres
Spółki.
Cele przetwarzania oraz
Spółka przetwarza Pani/Pana dane w celu w celu:
podstawa prawna

zawarcia i wykonania umowy ze Spółką, której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
przetwarzania

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w tym m.in. z ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw
podatkowych, przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową - podstawą prawną przetwarzania
danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki,
którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f
RODO).
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Spółki
(np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT), a także podmiotom świadczącym Spółce usługi
doradcze lub pomocy prawnej.
Przekazywanie danych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
poza Europejski Obszar
Europejskim Obszarem Gospodarczym, ani organizacji międzynarodowych.
Gospodarczy
Okres przechowywania
Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z
danych
zawartej umowy lub przez okres wymagany przepisami prawa.
Prawa osoby, której dane Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
dotyczą, w tym prawo
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię
sprzeciwu
danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Informacje o
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji
Informacja o wymogu
Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy jest konieczne do realizacji tego
podania danych
celu – bez podania danych nie jest możliwe zawarcie oraz wykonywanie tej umowy.

Oświadczam, że zapoznałem się z przedstawioną mi treścią informacji administratora danych osobowych dotyczącą przetwarzania
moich danych osobowych, w której wskazano kto jest administratorem moich danych osobowych oraz przyjmuję do wiadomości
spełnienie obowiązku informacyjnego przez administratora danych.
…………………………………….………
Podpis

