Obowiązek informacyjny
Wypełniając obowiązek spoczywający na nas na mocy art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 jako: RODO) informujemy, że jesteśmy administratorem Pani/Pana
danych osobowych. Poniżej, wszystkie niezbędne informacje:

Administrator:

I.

Nativiana Roztocze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 95, 02-777
Warszawa, o kapitale zakładowym 2 314 000 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004336, posiadająca NIP: 712271633 i REGON
432266597.

Adres dotyczący kontaktu w zakresie danych osobowych:

II.

[•] nativiana@nativiana.pl

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

III.

Przetwarzamy Pani/Pana następujące dane osobowe:


imię i nazwisko,



stanowisko



adres poczty elektronicznej



numer telefonu

Cel przetwarzania

IV.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:


dla realizacji zawartej z Panem/Panią umowy,



w celach marketingowych i statystycznych,



w celu kontaktu zmierzającego do nawiązania współpracy
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V.

1.

Podstawy przetwarzania

ZGODA (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej nam zgody.
2.

UMOWA (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie wiążącej nas umowy.
3.

PRAWNIE UZASADNIONY INTERES (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO)

Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.
-

w celach np. analitycznych [w szczególności: budowania wiedzy o naszych klientach i
kontrahentach, analizy finansowej naszej spółki];

-

w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego
interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;

-

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

-

w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego
interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów
z produktów i usług;

-

w celu oferowania Pani / Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z
nami współpracujących (naszych partnerów).

VI.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, w celach określonych powyżej, zgodnie z art. 21 RODO.

VII.

Okres przechowywania danych

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji postanowień
umowy, przez okres posiadania Pani / Pana zgody, przez okres wskazany przepisami obowiązującego
prawa (np. przepisami podatkowymi lub księgowymi).

VIII.

Odbiorcy danych

Pani / Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym
partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp. Do Pani / Pana
danych osobowych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy
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księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód,
agencje marketingowe.

Prawa osób, których dane dotyczą:

IX.

Zgodnie z RODO, przysługują Pani / Panu:
a)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)

prawo do przenoszenia danych;

f)

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

X.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych (niewłaściwe skreślić):

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak może być konieczne do zawarcia
umowy

XI.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani / Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania.

XII. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE.

XIII. Źródło pochodzenia danych

Jeżeli Pani / Pana danych nie otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani / Pana zostały nam one przekazane
przez naszego partnera biznesowego lub kontrahenta.
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