
   

 
Obowiązek informacyjny RODO  

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem 

stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MANSTEL Bednarczyk, Słowik, Wiącek. sp. 

j., 34-436  Maniowy, ul. Pienińska 40 

2. Będziemy przetwarzać następujące kategorie  danych osobowych:  

Dane identyfikacyjne imię i nazwisko, adres, NIP, firma, dane kontaktowe  

3. Dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:  

 podstawa prawna Art.6 ust. 1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy 

 podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego 

przepisami prawa –np. obowiązki podatkowo- księgowe 

 podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu 

administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z 

umową; 

4. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: 

 osoby upoważniane przez administratora - pracownicy firmy, dla  których dostęp do danych 

jest niezbędny do realizacji obowiązków służbowych  

 instytucje upoważnione do przetwarzania danych na mocy obowiązującego prawa, 

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Pana/i danych 

osobowych.  

 Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu np. świadczące usługi prawne, IT 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresem przechowywania dokumentacji 

księgowej i podatkowej wymaganym przepisami prawa jednak nie krócej niż przez czas trwania 

postępowań w celu realizacji lub obrony roszczeń. 

6. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Pana/i lub Pana/i  przedstawicieli przy czym w celu 

weryfikacji danych korzystamy z CEDIG lub KRS  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom / podmiotom. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz przekazywane do państwa trzeciego. 

9. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji  umowy.  

10. Posiada Pani/Pan prawo: 

 dostępu do Pana/i danych osobowych, 

 sprostowania Pana/i danych osobowych, 

 ograniczenia przetwarzania Pana/i danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych osobowych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

 przenoszenia Pana/i danych osobowych,  

Jako Administrator danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanym danym 

osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym 

czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem do danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 


