INFORMACJA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO
Szanowni Panń stwo,
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywacń nowe rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osoń b
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczegoń lnosń ci
Ogoń lne Rozporządzenie, w celu zapewnienia własń ciwej ochrony danych osobowych, osobie
ktoń rej dane dotyczą nalezż y przede wszystkim podacń informacje dotyczące przetwarzania jej
danych osobowych okresń lone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zalezż nosń ci od tego, czy
zostały one pozyskane bezposń rednio od osoby ktoń rej dane dotyczą, czy tezż z innych zń roń deł.
Z uwagi na powyzż sze Firma PIONIER S.C. Magdalena SŚ witakowska,
Piotr SŚ witakowski informuje, zż e:
1. Administratorem Panń stwa danych osobowych jest: Magdalena SŚ witakowska, prowadząca
działalnosń cń gospodarczą pod nazwą PIONIER S.C. Magdalena SŚ witakowska,
Piotr SŚ witakowski z siedzibą w Warszawie ul. Miedziana 18 NIP 527-23-77-419, Regon 015182653;
2. Z Administratorem mozż na kontaktowacń się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
00-835 Warszawa, ul. Miedziana 18 lub e-mail: firma@pionierstempel.pl;
3. Inspektor ochrony danych w Firmie PIONIER S.C. nie został wyznaczony;
4. Panń stwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu
o niezbędnosń cń przetwarzania do celoń w wynikających z prawnie uzasadnionych interesoń w
realizowanych przez Administratora;
5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę polegają na: oferowaniu klientom
produktoń w i usług, ktoń re przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilnosń ci
i bezpieczenń stwa obrotu gospodarczego, prawidłowym i zgodnym z przepisami prawa
ewidencjonowaniu sprzedazż y;
6. Panń stwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie i nie będą profilowane;
7. Administrator przetwarza Panń stwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane
przez zń roń dła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorcoń w Krajowego Rejestru Sądowego
(KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosń ci Gospodarczej (CEiDG);
8. Panń stwa dane osobowe mogą zostacń ujawnione wyłącznie podmiotom, z ktoń rymi zostały

zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak roń wniezż osobom
i podmiotom na ich prawnie uzasadnione zż ądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie danych osobowych;
9. Panń stwa dane nie będą przekazywane do panń stwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
10. Administrator dokłada wszelkich staranń , aby przechowywanym danym osobowym zapewnicń
sń rodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umysń lnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
11. W związku z przetwarzaniem Panń stwa danych osobowych przysługuje Panń stwu prawo do:
* zż ądania od Administratora dostępu do Panń stwa danych osobowych,
* zż ądania od Administratora sprostowania Panń stwa danych osobowych,
* zż ądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia Panń stwa danych osobowych,
* zż ądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Panń stwa danych osobowych,
* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Panń stwa danych osobowych,
* przenoszenia Panń stwa danych osobowych,
* wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Z powyzż szych praw mozż na skorzystacń poprzez kontakt mailowy pod adresem
firma@pionierstempel.pl lub kontakt pisemny: 00-835 Warszawa, ul. Miedziana 18;
PIONIER S.C.
Magdalena SŚ witakowska
00-835 Warszawa, ul. Miedziana 18

