POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula dla reprezentantów Kontrahentów
na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)
Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane
osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679,
zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest Monika Grala – Król Studio Tatuażu Artystycznego
Monache Ink ul. Kazimierza Wielkiego 20A/11, 44-194 Knurów, NIP:9691619013, REGON:364664146
Kontakt e-mail:studio@monache-ink.pl

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a)

zawarcia i wykonania umowy oraz nawiązywanie i utrzymywanie relacji z kontrahentem,
którego reprezentuje dana osoba, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratoraart. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dążenie do zawarcia i prawidłowej realizacji umowy

b)

wypełnienia

obowiązków

prawnych

ciążących

na

administratorze

w

związku

z prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 15 lutego 1992
roku o podatku dochodowym od osób prawnych,
c)

windykacji należności, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora- art. 6 ust. 1
lit. f RODO, którym jest utrzymanie płynności finansowej

d)

dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest obrona interesów i dbania o dobre imię

e)

rozpatrywanie i składanie reklamacji, wniesionych skarg, wniosków oraz innych uwag
dotyczących współpracy w związku z wykonywaną umową z kontrahentem, którego
reprezentuje dana osoba na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora- art. 6 ust.
1 lit. f RODO, którym jest dbanie o jakość świadczonych usług oraz wywiązywanie się
z postanowień umowy.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
a)

dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy, rozpatrywania reklamacji lub
pozostałych wniosków kontrahenta, związanych z umową o współpracy- do czasu zakończenia
umowy o współpracy,

b)

dane osobowe wynikające z dokumentacji podatkowej- maksymalnie 5 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
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c)

dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami- do czasu
przedawnienia roszczeń,

d)

dane osobowe przetwarzane w celu windykacji należności- do momentu pełnego rozliczenia.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a)

współpracujący z administratorem podmioty świadczące usługi doradcze i prawne,

b)

podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy
i organy państwowe);

c)

podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej
działające na zlecenie administratora,

d)

podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora,

e)

banki oraz pozostałe instytucje finansowe w związku z realizacją należności w ramach umowy

f)

podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz administratora,
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1)

żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2)

żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3)

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
PRAWO SPRZECIWU

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa,
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).
INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA
W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku pozostałych celów
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, czy
prawidłowego świadczenia usług.
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