KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH
OTRZYMANYCH BEZPOŚREDNIO OD PAŃSTWA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) i w związku z
wejściem w życie od 25 maja 2018 r. w/w Rozporządzenia informujemy, że:
Otrzymane dane osobowe znajdą się w Bazie Kontrahentów AS INSTRUMENT
POLSKA Andrzej Skrzypkowski z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Dzielna 21,
05-075 Warszawa, zarejestrowana w CENTRALNA EWIDENCJI I INFORMACJI
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rzeczypospolitej Polskiej [ www.firma.gov.pl ],
REGON 015239525, NIP 5211087377.
Inspektorem ochrony danych w AS INSTRUMENT POLSKA jest Pan Andrzej
Skrzypkowski, adres e-mail: askrz@asinstrument.com.pl.
Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie
realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie
niezbędnej dokumentacji handlowej.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c)
wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych takich jak
zapytania ofertowe, oferty, zamówienia, wsparcia technicznego i doradztwa
techniczno-handlowego, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony
oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, weryfikacji wiarygodności
płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych, rozliczeń finansowych, w tym
wystawienia dokumentów księgowych.
W określonych przypadkach odbiorcami danych mogą być biura rachunkowe, banki,
urzędy państwowe, firmy kurierskie działające na zlecenie administratora w celu
realizacji dostawy zamówionej usługi / towaru.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem
przypadku powierzenia danych firmie windykacyjnej, które następuje na mocy umowy
powierzenia przetwarzania.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do firm z państw trzecich ani do
organizacji międzynarodowych. Państwa dane osobowe, co do zasady nie są
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie Twoich
danych osobowych w obszarze oraz poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy
będzie to konieczne w celu zrealizowania zamówionej usługi / towaru, gdy realizacja
będzie wymagała udziału dostawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.
Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane
przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach
podatkowych.

Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.
AS INSTRUMENT POLSKA dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw wynikających z faktu
przetwarzania danych osobowych przez AS INSTRUMENT POLSKA prosimy
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