KLAUZULA INFORMACYJNA DLA USŁUGOBIORCÓW*

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO, przekazuję
Państwu informację dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:
1.
Współadministratorem Państwa danych osobowych są Konsal-Ochrona Sp. z o.o.,
Konsal-Security Sp. z o.o., Konsal Monitoring Sp. z o.o. oraz RD Invest Sp. z o.o.
2.
Kontakt do Współadministratorów: adres e-mail: adres e-mail: sekretariat@konsal.pl, nr tel.: 58
622 53 51, adres: 81-212 Gdynia, Hutnicza 1

3.

Odpowiedzi na pytania związane z ochroną Państwa danych osobowych prosimy zgłaszać za
pośrednictwem e-maila (podany w punkcie 2).

4.
Państwa dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa w związku ze zleceniem
realizacji usługi lub od podmiotów i osób trzecich, które zlecają Współadministratorom realizację usługi
za Państwa zgodą.
5.
Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich
usunięcia lub wniesienia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia.
6.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że Współadministratorzy nie zachowuje zasad
ochrony danych osobowych, lub w inny sposób nieprawidłowo je przetwarza.

7.
Współadministratorzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w celach: prawidłowej
realizacji umowy, podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających
z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. Przez realizację umowę rozumie się także działania
podejmowane przed jej zawarciem, jeżeli są konieczne np. do ustalenia wynagrodzenia (wycena usługi).
Za Państwa zgodą także w celach handlowych, marketingowych, wysyłki newslettera.
8.
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale nie podanie danych może
uniemożliwić prawidłową realizację usługi. Zgody marketingowe są dobrowolne i nie wpływają na
umowę.
9.
a)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia
działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze np. obowiązki
podatkowe, archiwizacyjne, c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, d) art. 9 ust. 2 lit.
f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

10.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, które zajmują się obsługą kadrową,
administracyjną, techniczną biura, biura prawne i windykacyjne. Mogą być także kontrahenci
współadministratorów i inne podmioty, jeżeli jest to konieczne do realizacji usługi. W przypadku
działalności marketingowej, promocyjnej, tworzenia newsletterów odbiorcami mogą być podmioty
zajmujące się obsługą marketingową, tworzeniem i rozsyłaniem newsletterów, materiałów
promocyjnych. Przekazujemy dane także na wezwanie instytucji i urzędów, jeżeli tego wymagają
przepisy prawa.

11.
12.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub poza obszar UE.

Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji umowy, wycofania
Państwa zgody lub wynikający z obowiązujących przepisów prawa i uzasadnionych interesów
współadministratorów lub Państwa (dochodzenie roszczeń).

13.

Jeżeli przekazali Państwo swoje dane osobowe dobrowolnie, w ramach zgody na ich
przetwarzanie, to informujemy, że dane te będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie
wpływa na ważność przetwarzania przed tą datą.

14.
Państwa dane mogą być profilowane w celu przygotowania jak najlepszej oferty, za Państwa
zgodą. Informujemy, że profilowanie nie odbywa się automatycznie i wymaga zatwierdzenia przez
pracownika. Profilowanie jest dobrowolne i za Państwa zgodą, ale może pomóc w doborze

najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie można poinformować Współadministratorów, że
profilowanie nie spełnia Państwa oczekiwań i wnoszą Państwo o zmianę profilu. Zgodę na profilowanie
można wycofać w dowolnym momencie.
Zgody dobrowolne
Szanowni Państwo, poniżej zamieściliśmy zgody na przetwarzanie danych. Ich udzielenie jest dobrowolne i nie
wpływa na realizację umowy. Proszę o zapoznanie się z ich treścią i zaznaczenie odpowiedniej rubryki. Brak
zaznaczenia rozumie się jako nieudzielenie zgody.
Marketing.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od _________________ wszelkich informacji o treściach marketingowych
oraz handlowych dotyczących Współadministratorów w formie elektronicznej:
e-mail
 adres e mail: ________________
sms, mms
 numer telefonu: ______________
rozmów telefonicznych
 numer telefonu: ______________
 WYRAŻAM ZGODĘ
 NIE WYRAŻAM ZGODY
__________________________________________________________
miejscowość, data, czytelny podpis
Profilowanie.
Wyrażam zgodę na profilowanie z częściowym automatyzmem.
 WYRAŻAM ZGODĘ
 NIE WYRAŻAM ZGODY
__________________________________________________________
miejscowość, data, czytelny podpis

