ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE ATFIDE SP. Z O.O.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 i 14 Rozporządzenia 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
osobowych) zwanym dalej „Rozporządzenie RODO”, informuje się, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Zarządu firmy ATFIDE Sp. z o.o. z siedzibą w: 38-400 Krosno, ul.
Tysiąclecia 14 pok. 14B, tel. +48 793 916 434 , e-mail: biuro@atfide.pl
2. Dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie na zasadach określonych w Art. 6 Rozporządzenia RODO i
w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.
Przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawa - w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w celu realizacji
umów, w celu ochrony i dochodzenia przysługujących nam roszczeń oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów lub na
podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie.
3. Na podstawie Art. 14 ust. 2 lit. f RODO informujemy, że dane osobowe pozyskane przez nas w sposób inny niż od osób,
których dane dotyczą, pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych (internet) oraz od innych osób, które przekazały Państwa dane w
celu realizacji naszych usług (np. pracownicy działu kadr, przełożeni itp. którzy delegują Państwa na szkolenie).
4. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub upoważnione na
podstawie odrębnych umów, a w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora, współpracujące z nami podmioty
przetwarzające dane w naszym imieniu, podmioty którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego oraz
podmioty na podstawie wyrażonej zgody.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Pomimo zakończenia realizacji celu
przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż
przez wymagany prawem okres. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich dalsze przechowywanie
zakończy się od czasu pisemnego cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
6. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora w tym
profilowaniu.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisu prawa, prawo do przenoszenia danych,
prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, prawo skargi do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa
lub jest niezbędne do wykonania umowy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej
zgody, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
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