Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) - podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
1. O jakich danych mówimy ?
Chodzi o dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres , numer dowodu osobistego,
NIP - które są zbierane w ramach świadczenia usług naprawy, konserwacji, serwisowania sprzętu komputerowego
i telekomunikacyjnego a także w ramach innych usług świadczonych przez naszą firmę.
2. Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorami danych jest Zarząd Security Legal spółka z o.o. z siedzibą 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 38 a,
zarejestrowana w rejestrze KRS, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000655723 ,NIP 8393188564 , REGON 366177232
3. Dlaczego przetwarzamy dane ?
Przetwarzamy te dane w celach wykonania usług, między innymi aby móc świadczyć usługę dostępu do
aplikacji Serwisant Online, wystawić faktury, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami
4. Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze
zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, dostawcom narzędzi informatycznych wspierających pracę
naszej firmy oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
5. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz
skorzystać z innych praw wymienionych w ustawie RODO.
6. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest ich niezbędność do wykonania
umów, obowiązek prawny, ochrona żywotnych interesów, nasz uzasadniony interes.
(art. 6 ust. 1 lit. b-f RODO)
7. Cele przetwarzania danych osobowych
Wykonanie usługi, zawarcie umowy, wykonanie umowy, archiwalny (dowodowy),ewentualne ustalenie,
dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, ochrona żywotnych interesów.
8. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

