INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

Sporządzona na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
I.
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
DIAMOS LILIANA LEWANDOWSKA I WSPÓLNICY SP. J.
ul. Topolowa 25,
47-420 Kuźnia Raciborska,
NIP: 639 200 38 05,
REGON 242906724.
Dane kontaktowe Administratora , Tel. 32 454 40 50 e-mail biuro@diamos.eu

II.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, w celu:
• Zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, w tym rozpatrywania reklamacji oraz
dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia;
• Wykonywania obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie osób i mienia, przepisów
podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących m. in. wystawiania i przechowywania
faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych;
• wysyłania informacji handlowych, prowadzić kampanie reklamowe i inne działania
marketingowe;
• tworzenie na firmowe wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania
umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
• ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przez okres ich
przedawnienia;
• weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu, lub rozszerzeniu zakresu
tej lub kolejnej umowy sprzedaży
• sprzedawania produktów.
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III.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są odpowiednio:
• niezbędność do wykonania umowy sprzedaży zawartej z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),
• niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 106e
ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów
marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Panią/Panem
a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• Państwa zgoda – w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych po
zakończeniu stosunku prawnego między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).
• Weryfikacji wiarygodności płatniczej lub roszczeniu zakresu tej lub innej umowy ( podstawa
prawna : art.6 ust.1 b RODO ) dotyczy także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł ,
a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę-Państwa danych posiadanych już przed jej
zawarciem;
IV.

Kategorie odbiorców danych osobowych, które są przekazywane w celu świadczenia usług przez
Administratora:
• osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy i współpracownicy, którzy muszą
mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
• podmioty przetwarzające – którym Administrator zleci czynności wymagające
przetwarzania danych,
• inni odbiorcy danych – np. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, prawne,
informatyczne lub innym podmiotom zewnętrznym, które wykażą, że na mocy przepisów
prawa są uprawnione do pozyskania danych.
V.
Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
VI.
Państwa dane będą przechowywane przez czas wykonywania obowiązków lub okres przez który
przepisy prawne nakazują przechowywać dane bądź też przez okres obowiązywania terminów
przedawnienia co do mogących ewentualnie zaistnień roszczeń wynikających z zawartej umowy.
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VII.

Administrator zapewnia Osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień
wynikających z rozporządzenia, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich
poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych jak i prawa do
przeniesienia danych i bycia zapomnianym.
Prawo do przenoszenia danych to prawo do
a) otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych jej dotyczących, które
dostarczyła administratorowi,
b) prawo przesłania przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych jej dotyczących, które
dostarczyła administratorowi, innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony administratora
danych.
Prawo do przenoszenia danych może być wykonane wyłącznie wtedy, gdy:
a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy oraz
b) przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Prawo do przenoszenia danych obejmuje tylko dane osobowe przetwarzane przy użyciu systemów
informatycznych i nie obejmuje tradycyjnych, papierowych zbiorów danych. Prawo do
przenoszenia danych obejmuje dane osobowe dotyczące osoby, która wykonuje to prawo i które to
dane ta osoba dostarczyła administratorowi. W pewnych przypadkach dane objęte prawem do
przeniesienia będą jednak obejmować także dane innych osób.
Prawo do bycia zapomnianym jest jednym z uprawnień przyznanych przez rozporządzenie osobom,
których dane dotyczą.
Prawo to składa się z dwóch uprawnień:
a) możliwości żądania przez osobę, której dane dotyczą, usunięcia jej danych osobowych przez
administratora danych,
b) możliwości żądania, aby administrator danych poinformował innych administratorów danych,
którym upublicznił dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci
usunęli wszelkie łącza do tych danych lub ich kopie.
Prawo do bycia zapomnianym można wykonać, jeżeli spełniona jest choć jedna z następujących
przesłanek:
a) jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
b) jeżeli osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie
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istnieje inna podstawa przetwarzania danych,
c) jeżeli osoba, której dane dotyczą, zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych
w związku ze swoją szczególną sytuacją albo wobec przetwarzania danych dla celów
marketingowych,
d) jeżeli dane osobowe były przetwarzane „niezgodnie z prawem”,
e) jeżeli dane osobowe „muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega
administrator”,
f) jeżeli dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego bezpośrednio dziecku.
W przypadku wykonania prawa do bycia zapomnianym, administrator danych powinien zaprzestać
przetwarzania danych osobowych i usunąć dane, chyba że zachodzą szczególne przypadki
ograniczające prawo do bycia zapomnianym.
Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:
a) istnienie przepisu prawa, który nakazuje przetwarzanie danych osobowych,
b) sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
W przypadku wykonania prawa do bycia zapomnianym, administrator danych powinien także
poinformować innych administratorów danych, którym upublicznił dane osobowe, że osoba, której
dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych
osobowych lub ich replikacje. Obowiązek ten jednak nie ma charakteru nieograniczonego – może
być ograniczony przez dostępną technologię, koszty, konieczność ograniczenia do „rozsądnych
działań”.
VIII.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. W przypadku
niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, kraj
pochodzenia, adres e-mail, numer telefonu Administrator nie będzie w stanie zrealizować Państwa
zamówienia
IX.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani profilowaniu.
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