KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w
przedsiębiorstwie FORZA Michał Perec (6922492084), jest Michał Perec.
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą
poczty elektronicznej: kontakt@lafamiglia.pl
3. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres
uzupełnionych przez Zleceniodawcę, a następnie przesłanych
Organizatorowi za pomocą odpowiedniego formularza, danych.
Przetwarzanie danych osobowych Zleceniodawcy może dotyczyć
jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru
telefonu, adresu zamieszkania oraz adresu imprezy zamkniętej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, a potem
będą usuwane, o ile dalsze ich przetwarzanie nie wynika z innej
podstawy prawnej.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na
przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako
obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów
o organizację imprez zamkniętych.
JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA
DANYCH?
Państwa dane przetwarzamy w następujących celach i na
następujących podstawach prawnych oraz w następujących
okresach:
– w celu realizacji przepisów prawa
– w celu realizacji Państwa zamówień, a w tym również do
rozpatrywania Państwa reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO, do czasu wypełnienia wszystkich obowiązków umownych, a
w węższym zakresie również do czasu przedawnienia roszczeń,
– w celach związanych z księgowością na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w związku z przepisami ustaw o rachunkowości, o
podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób
prawnych, tak długo jak wymagają tego od nas przepisy prawa.
- oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Ponadto informujemy, że Państwa dane możemy przekazywać
podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, niezbędnym do
prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. do zewnętrznej
księgowości, kancelarii prawnych. Nie przekazujemy Państwa
danych osobom trzecim ani do państw trzecich tj. poza obszar Unii
Europejskiej ani obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
JAKIE PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO?
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora
dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub
przenoszenia Pani/Pana danych osobowych oraz do wniesienia
skargi do organu nadzorującego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu
względem przetwarzania danych może mieć wpływ na realizację
umowy i prawdopodobnie będzie skutkować uniemożliwieniem jej
wykonania w sposób prawidłowy.

