RODO klauzula informacyjna dla klientów i dostawców
Informujemy że administratorem danych osobowych jest Berks Piotr Zbierski z siedzibą w
Środzie Wlkp. 63-000, przy ul. Niedziałkowskiego 17 (dalej Berks).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
- wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez Berks przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy.
- finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o
Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego
- prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie
uzasadnionego interesu Berks, przez okres 2 lat od zakończenia umowy
Berks będzie przekazywać dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie
danych osobowych w imieniu i na rzecz Berks w tym:
- podmiotą świadczącym usługi transportowe, kurierskie i pocztowe
- biuro rachunkowe
- dostawcą usług IT
- firmom świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego
Ponadto Berks będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek
wynikać będzie z przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.
Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu;
- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia
okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21
RODO;
- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Każda osoba, która uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może
wnieść skargę do organu nadzorczego (GIODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub
chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:
e-mail: kontakt@berks.pl Berks Piotr Zbierski z siedzibą w Środzie Wlkp. 63-000, ul.
Niedziałkowskiego 17

