WOJTYŚ WÓJTOWICZ ARCHITEKCI S.C.
ul. Sienkiewicza 22/18
(PL)60-818 Poznań

Poznań, 25.05.2018

KARTA INFORMACYJNA
O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
REGULAMIN
Informujemy, że:
Administrator Państwa danych
Administratorem Państwa danych jest spółka pod firmą Wojtyś Wójtowicz Architekci s.c., z siedzibą w Poznaniu (60-818), przy ul. Sienkiewicza
22/18, NIP: 7811917931, Regon: 362921449 – reprezentowana przez Marcina Wojtysia oraz Szymona Wojtowicza (dalej zwanym WWA lub Administrator
Danych Osobowych lub ADO).
Kontakt w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych
Adres e-mail: rodo@wojtyswojtowicz.pl,
Adres pocztowy: Wojtyś Wójtowicz Architekci s.c., Poznań 60-818 ul. Sienkiewicza 22/18
Przetwarzanie i przekazywanie Państwa danych osobowych
Cel przetwarzania:
- czynności zmierzające do zawarcia umów handlowych, zleceń, zamówień oraz listów intencyjnych (takie jak: czynności projektowe, ofertowe,
nadzory, czynności inwentaryzacyjne i inne wg PKWiU),
- odpowiadania na zapytania Państwa związane z usługami oferowanymi przez WWA,
- kontaktowania się z Państwem w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, kierowania treści merytorycznych oraz
marketingowych drogą pocztową oraz elektroniczną,
- do realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze Danych Osobowych wynikających m.in. z przepisów prawa
podatkowego i przepisów o rachunkowości oraz celach archiwizacyjnych,
- ochrony praw spółki pod firmą Wojtyś Wójtowicz Architekci s.c., zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych
płatności w ramach procesów windykacyjnych i sądowych,
- do realizacji umów, porozumień, innych zobowiązań wynikających ze wspólnie przyjętych ustaleń,
Państwa dane będą przekazywane:
- podmiotom świadczącym usługi podwykonawcze dla ADO, których realizacja jest konieczna do realizacji zobowiązań wobec Państwa,
- podmiotom świadczącym usługi: pocztowe, kurierskie w celu dostarczenia korespondencji,
- bankom w zakresie realizacji płatności – na podstawie przepisów prawa bakowego,
- podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych w zakresie usług informatycznych,
księgowych oraz podmiotom wspierających Administratora Danych Osobowych w wykonywaniu umów, zleceń i zamówień oraz rozliczania
zobowiązań i należności,
- wszelkim podmiotom, wobec których obowiązek Administratora do przekazania danych wynika z obowiązujących przepisów oraz prawa,
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
Czas/okres przetwarzania Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, zlecenia, zamówienia lub listu intencyjnego, a także po ich
zakończeniu w celach związanych z dochodzeniem roszczeń, realizacji obowiązków, w celach rachunkowych i podatkowych, w celach archiwizacyjnych.
Państwa dane będą przetwarzane w okresie bez ograniczeń terminowych, chyba, że skorzystają Państwo z prawa do ich zmiany, usunięcia lub
uzupełnienia.
Przysługujące prawa
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo
uprawomocnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego
następcą) w przypadku wszelkich wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych.
Ponadto macie Państwo prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,
- sprostowania danych osobowych (jeśli przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe lub niekompletne),
- usunięcia danych osobowych (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zgromadzone lub gdy dane są
przetwarzane niezgodnie z prawem oraz innych przypadków wskazanych w art. 17 RODO),
- ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
- przenoszenia danych,
- zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
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Podanie danych wynika z faktu zawarcia umowy, zlecenia, zamówienia, listu intencyjnego i jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy, zlecenia,
zamówienia lub listu intencyjnego.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykorzystywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt:
Adres e-mail: rodo@wojtyswojtowicz.pl,
Adres pocztowy: Wojtyś Wójtowicz Architekci s.c., Poznań 60-818 ul. Sienkiewicza 22/18
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