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Klauzula informacyjna dla kontrahentów
ZMC ZAMAC Sp. z o.o. w Krakowie
Szanowny Kliencie,
W związku z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „Ogólne
Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Zakład
Materiałów Ceramicznych ZMC ZAMAC Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Jak się z nami skontaktować?
We wszelkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych możesz się z nami skontaktować w następujący
sposób:
- listownie na adres: ul. Domagały 1a, 30-741 Kraków
- przez e-mail: biuro@zamac.pl
- telefonicznie: tel. 12 276 21 47
Wyjaśniamy, że będziemy przetwarzać/ przetwarzamy państwa dane osobowe w celu:
a) zawarcia umowy o świadczenie usług lub dostawę towaru, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
b) wykonywania umowy o świadczenie usług lub dostawę towaru na podstawie zawartej umowy oraz art. 6
ust 1 lit b) RODO oraz spełniania wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, na
podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO,
c) realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO
Podanie przez Państwa danych osobowych (danych identyfikacyjnych, adresowych i kontaktowych) jest
warunkiem zawarcia z Państwem umowy i jej wykonania, a ich niepodanie uniemożliwi nam jej zawarcie i
wykonanie. Jeżeli jesteście Państwo podatnikiem VAT podanie danych w celu wystawienia faktury jest wymogiem
ustawowym i jest obowiązkowe.
W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie następującym kategoriom odbiorców: banki,
kurierzy, ubezpieczyciele.
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Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania, a także, że nie przekazujemy Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej:
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych - w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na
podstawie zgody – macie Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o
wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mailowy
b. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
f.

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

1)

pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie przez nas usług i dostawę towarów przechowujemy
przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w
którym ostatni raz się z nami Państwo kontaktowali w sprawie jej zawarcia.

2)

pozyskane w związku z zawarciem umowy o świadczenie przez nas usług i dostawę towarów
przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

3)

przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, a w szczególności
podatkowych i rachunkowych, będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia tych
obowiązków, tj. np. dla celów podatkowych przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym upłynął termin płatności podatku.

Kraków, dnia 04/06/2018

Zarząd ZMC ZAMAC Sp. z o.o. w Krakowie
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