Załącznik nr 4 do Polityki Ochrony Danych Osobowych w Firmie „Chabin”
Wzór klauzuli obowiązku informacyjnego

Klauzula Obowiązku Informacyjnego

Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA 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 (RODO) informujemy, że:

Administrator

Spółka Jawna Chabin, reprezentowana przez Zarząd Spółki z siedzibą Firmy na ul.

Pani/Pana danych oraz

Łomżyńskiej 18, 93-176 Łódź, numer telefonu: 42 684-98-72, adres mail:

dane kontaktowe

esklep@chabin.pl

Cele przetwarzania,

Dane będą przetwarzane przez Firmę „Chabin” w następujących celach:

podstawa prawna

•

przetwarzania, czas
przetwarzania danych

Wynikających z wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
(art. 6, ust. 1, lit. a RODO);

•

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z zawartej umowy (art.
6, ust. 1, lit. b RODO);

•

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących
przepisów prawa (art. 6, ust. 1, lit. c RODO).

Podanie danych osobowych w przypadku zawarcia umowy jest niezbędne, aby móc
wypełnić obowiązki Strony umowy. Podanie danych w przypadku wyrażenia zgody
ma charakter dobrowolny, a zgoda może być odwołana w każdym czasie.
Dane będą przetwarzane przez okres wykonywania obowiązków Strony umowy
oraz przewidziany w świetle obowiązujących przepisów prawa (okres niezbędny do
dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora). W
przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody – dane mogą być
przetwarzane do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody jest równie proste, jak
jej wyrażenie.
Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
•

Serwister Sp. z o.o.

•

Kancelarie adwokackie;

•

Usługi kurierskie i pocztowe;

•

Dostawcy usług informatycznych;

•

Inni odbiorcy, przewidziani w świetle obowiązujących przepisów prawa
(Urząd Skarbowy, Sądy, inne organy publiczne)
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Prawa osoby, której
dane dotyczą

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
•

prawo dostępu do danych osobowych,

•

prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na
warunkach wynikających z Rozporządzenia.

•

w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu
zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody –
przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj.
prawo do otrzymania od Spółki Chabin, w ustrukturyzowanym,
powszechnie

używanym

formacie

nadającym

się

do

odczytu

maszynowego.
•

przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.
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