
Szanowni Państwo,

Realizując  obowiązek  informacyjny  wynikający  z  przepisów  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE.L Nr 119,str.1) oraz

mając na uwadze przejrzystość postępowania i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych uprzejmie informujemy,

że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

PIEROT Sp. z o. o.

ul. Polna 5/1

10-059 Olsztyn

NIP: 739-000-21-85, REGON: 510194943, KRS: 0000212328

Kontakt z administratorem danych: e-mail info@pierot.pl lub tel. +48 527 74 59 

Kategorie danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Administratora Danych:

– imię  (imiona)  i  nazwisko,  adres  e-mail,  adres  do  kontaktu,  nazwa  reprezentowanej  firmy/podmiotu,  nr

telefonu, stanowisko służbowe

– w przypadku przedsiębiorców dodatkowo: NIP, REGON, KRS, nazwa i adres firmy, nr rachunku bankowego

Dane osobowe będą przetwarzane przez PIEROT Sp. z o.o. w szczególności: 

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO* w celu:

– podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby której  dane dotyczą lub wykonania umowy,

której stroną jest osoba, której dane dotyczą i są niezbędne do zawarcia umowy

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PIEROT Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO* w celu:

– zawarcia i realizacji wiążących nas z Państwem umów

– wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności

– obsługi reklamacji

– dochodzenia ewentualnych roszczeń

– wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych

– archiwizacyjnym

PIEROT Sp.  z  o.o.  może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych

w niniejszym dokumencie:

– podmiotom, z którymi PIEROT Sp. z o.o. ma podpisaną umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu
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realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków PIEROT Sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony

praw PIEROT Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu PIEROT Sp. z

o.o.  w rozumieniu przepisów o ochronie  danych osobowych;  w szczególności  PIEROT Sp.  z  o.o.  może

przekazywać  Państwa  dane  osobowe:  podmiotom  świadczącym  usługi  księgowe,  prawnicze,  bankom,

podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i transportowe. Podmioty takie będą zobowiązane na

mocy  zawartych  z  PIEROT  Sp.  z  o.o.  umów  do  stosowania  odpowiednich  środków  bezpieczeństwa,

technicznych i organizacyjnych, aby Państwa dane osobowe były w jak najwyższym stopniu chronione.

– sądom, organom nadzorującym oraz organom władzy, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów

wskazanych powyżej lub wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których

są gromadzone, wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres niezbędny

dla postępowań prawnych oraz podatkowych a także przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego

PIEROT Sp. z o.o. będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres

niezbędny do:

– posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji, przeglądów)

– zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących PIEROT Sp. z o.o.

– wypełnienia  obowiązku prawnego  PIEROT Sp.  z  o.o.  (np.  wynikającego  z  przepisów podatkowych  lub

rachunkowych)

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych PIEROT Sp. z o.o. na

podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę,

której dane dotyczą

3) dane  osobowe,  gdy  podstawą  przetwarzania  danych  jest  uzasadniony interes  PIEROT Sp.  z  o.o.,  będą

przetwarzane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe oraz sposób ich realizacji:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługują Państwu określone prawa w zakresie ochrony danych

osobowych, tj:

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania od PIEROT Sp. z o.o. potwierdzenia

przetwarza danych osobowych jej dotyczących 

2) prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą jeżeli dane przetwarzane przez PIEROT

Sp. z o.o. są nieprawidłowe lub niekompletne
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3) prawo żądania od PIEROT Sp. z o.o. usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) 

4) prawo żądania od PIEROT Sp. z o.o. ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo pod pewnymi warunkami do otrzymania od PIEROT Sp. z o.o.

swoich danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi

6) prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie

uzasadnionego interesu PIEROT Sp. z o.o.

7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy

osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO*

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i udziału w marketingu, a ich nie podanie

spowoduje brak możliwości zawarcia umów i ich realizacji.

Państwa dane osobowe nie będą podlegać  decyzji,  która opiera się  na zautomatyzowanym przetwarzaniu,  w tym

profilowaniu.

Otrzymanie powyższej informacji nie wymaga podjęcia przez Państwa jakichkolwiek działań.

Z poważaniem

PIEROT Sp. z o.o.

* 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.
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