EKALTECH Biuro Inżynierii Systemowej
Gliński Krzysztof
ul. Kunickiego 10A/II,
54-614 Wrocław
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest EKALTECH Biuro Inżynierii
Systemowej Gliński Krzysztof, adres siedziby: ul. Kunickiego 10A/II, 54-614 Wrocław.
Dane osobowe przetwarzane są w celu pozyskania i podjęcia współpracy z kontrahentem (dostawcą
towarów lub usług). Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a
prawnie uzasadniony interes administratora polega na konieczności zapewnienia dostawy towarów i
usług niezbędnych do właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa administratora. Dane Państwa
zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł, a w szczególności z Internetu i obejmują dane
podstawowe (Państwa firma), dane teleadresowe i rejestracyjne. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia
umowy lub realizacji zamówienia, Państwa dane zostaną usunięte po 3 latach.
Mają Państwo prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Po przyjęciu Państwa oferty celem przetwarzania danych będzie realizacja umowy, zatem podstawą
prawną przetwarzania będzie przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Z kolei, po zrealizowaniu transakcji
celem przetwarzania będzie wypełnienie ustawowych obowiązków wynikających w przepisów
podatkowych i dotyczących rachunkowości, a zatem podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami z tym, że
zastosowanie ma najdłuższy okres przewidziany prawem w odniesieniu do danych osobowych
kontrahentów.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: EKALTECH i urzędy skarbowe.
W każdym przypadku mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych i ich sprostowania.
Dane kontaktowe dla informacji ochrony danych:
tel. +48 71 789 08 81
Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych przez administratora narusza
przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Przez RODO należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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).

