Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r.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), zwanego dalej RODO,
informuję, iż :
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma PRO-LAB z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Stefana Żeromskiego 6 lok. 1, adres e-mail: biuro@pro-labs.pl , tel. 502 211 677,
2. Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL albo nr i nazwa
dokumentu tożsamości, nr. telefonu, adres e-mail) będą przetwarzane i wykorzystywane w celach związanych
z realizacją przedmiotu umowy lub zamówienia, w celach finansowo-księgowych, oraz w celach marketingowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań lub wniesienia sprzeciwu na ich
przetwarzanie, bądź do czasu określonego w przepisach prawa. Państwa dane mogą być przekazywane
podmiotom, z których usług korzystamy w trakcie naszej działalności, na podstawie umów o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych lub podmiotom i organom uprawnionym przepisami prawa.
3. Posiadają Państwo prawo: 1) dostępu do swoich danych, 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3) usunięcia swoich danych osobowych 4) ograniczenia przetwarzania swoich danych 5 )do wniesienia sprzeciwu
co do ich przechowywania i przetwarzania, o ile przetwarzanie i przechowywanie nie jest wymagane przez
przepisy prawa. Z powyższych praw można skorzystać składając na adres Administratora stosowne oświadczenie.
4. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego
podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa może uniemożliwić realizację
przedsięwzięcia (umowy, zlecenia, zadania, sprawy).
6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa
zdaniem przetwarzanie danych narusza przepisy prawa unijnego rozporządzenia RODO.
7. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela inspektor ochrony danych- Tomasz Rongiers
tel. 502 211 677, e-mail: biuro@pro-labs.pl

Oświadczenie
Zgodnie z art.6 ust.1 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r./RODO/, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez firmę PRO-LAB w celu realizacji przedsięwzięcia. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
o przetwarzaniu danych.

………………………………………………………
data i podpis

