KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WSKAZANYCH W UMOWIE

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Księgowo-Rachunkowe Storno Sp. z
o.o., ul. Życzliwa 23/2, 53-030 Wrocław, tel. 71 7911347, e-mail biuro@storno.pl
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Andrzej Burkiewicz, można się z
nim kontaktować pisząc na adres administratora lub pisząc na adres e-mail iod@storno.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe zostały uzyskane od kontrahenta, który wskazał Panią/Pana jako osobę
kontaktową w celu obsługi zawartej z Administratorem umowy. Dane osobowe, które zostały
przekazane to: imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja oraz służbowe dane kontaktowe (m.in.
adres poczty elektronicznej, numer telefonu).
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celu realizacji umowy, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych Osobowych, przez okres trwania umowy, a potem do czasu upływu terminów
przedawnienia roszczeń.
Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest umożliwienie prowadzenia komunikacji
związanej z zawarciem i realizacją przedmiotu umowy, przyjmowania i przekazywania oświadczeń
woli stron umowy, kierowania ewentualnych reklamacji i roszczeń, a po zakończeniu umowy
niezbędność do ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych, podmioty biorące udział w realizacji umowy, banki, dostawcy rozwiązań
informatycznych, biuro rachunkowe, kancelarie prawnicze, firmy ubezpieczeniowe, poczta, firmy
kurierskie.
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz przez czas
określony w obowiązujących przepisach prawa lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany
przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach
planowania biznesowego).
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową zawarcia umowy.
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