ZAŁĄCZNIK NR 6 DO POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA – OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

FORMULARZ INFORMACJI W PRZYPADKU UZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH
OD OSOBY TRZECIEJ
W związku z uzyskaniem Pana/Pani danych osobowych, wykonując obowiązek przewidziany w art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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), przedstawiamy poniżej informacje, o których mowa w tym
przepisie:
nasze
dane,
odpowiadające EKO SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
danym administratora danych Ul. Milczańska 30 A
osobowych:
70-107 Szczecin
KRS nr: 0000251049
Adres strony www: ekoserwis.szczecin.pl; nr tel.: (91)453 96 09,
adres e-mail: biuro@ekoserwis.szczecin.pl
dane kontaktowe inspektora Brak obowiązku ustanowienia IOD.
ochrony danych (gdy ma to
zastosowanie)
cel przetwarzania danych:
Informowanie o aktualnej ofercie administratora oraz przesyłania zaproszeń
do współpracy
podstawa prawna przetwarzania: Zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona wobec poprzednika
administratora
kategorie uzyskanych danych Imię, nazwisko, adres, numer telefoniczny, adres poczty elektronicznej
osobowych:
czynności przetwarzania danych Gromadzenie,
utrwalenie,
organizowanie,
przechowywanie,
wykonywane
przez wykorzystywanie, usuwanie i niszczenie danych osobowych
administratora:
informacja o ew. odbiorcach
danych
osobowych
lub Podmioty świadczące obsługę księgową i prawną administratora.
kategoriach odbiorców:
okres przechowywania danych 10 lat lub do zdarzenia uzasadniającego zaprzestanie przetwarzania danych
osobowych:
(zgłoszenie żądania usunięcia lub sprzeciwu)
źródło pochodzenia danych:
Ogólnodostępne źródła informacji, takie jak: CEIDG; katalogi
internetowe,strony internetowe osób, których dane dotyczą.
POUCZENIA:
- przysługuje Pani/Panu uprawnienie do żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
przenoszenia danych,
- w dowolnym momencie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie
takie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed cofnięciem,
- przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji,
- przysługuje Pani/Panu uprawnienie do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

---------------------(data, podpis przedstawiciela administratora danych)
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