KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 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 - Dz. U. UE L 119 s.1) zwanym dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :
LCT-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. CHOPINA 19A, 65-031 ZIELONA GÓRA,
NIP 973-101-83-09, REGON 081230843
2. Kontakt z Administratorem danych osobowych:
tel. 603 922 566
e-mail:targi@lct-bis.pl

3. Cel i podstawy prawne przetwarzania Pani /Pana danych osobowych:
a) na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu określonym wyraźnie w
treści zgody - podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO – wyrażona zgoda;
b) w celu zawarcia umowy w związku z Pani/Pana zainteresowaniem usługami świadczonymi przez
Administratora - podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych w tym zakresie - art. 6 ust. 1 lit.
b RODO - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy, której stroną jest
Pani/Pan lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy;
c) w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan - podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana
danych w tym zakresie - art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania danych osobowych do
wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed
zawarciem umowy;
d) w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa np. wystawiania faktur, innych dokumentów księgowych - podstawa prawna
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność
przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
e) w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z zawartą umową lub
obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora w związku z zawartą umową podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym zakresie- art. 6 ust. 1 lit. f
RODO - niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora;
f) w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, w tym
w celu optymalizacji usług świadczonych przez Administratora - podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych w tym zakresie – art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania
danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora;
g) w celu oferowania Pani/Panu usług świadczonych przez Administratora (marketing bezpośredni) podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym zakresie- art. 6 ust. 1 lit. f
RODO - niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora.
4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych :

a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody - Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać
wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres emailowy Administratora lub
pisemnie na adres siedziby Administratora;
b) w przypadku zawarcia umowy z Administratorem Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
przez okres wykonywania umowy, a także później do czasu upływu terminu przedawnienia
ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa, w szczególności
obowiązków przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartej umowy;
c) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie
uzasadniony interes Administratora - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu
wniesienia sprzeciwu ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację. Przestaniemy przetwarzać
Pani/Pana dane osobowe w tym celu, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec praw i wolności Pani/Pana lub Pani/Pana dane
osobowe są niezbędne dla Administratora do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego - Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu względem ich
przetwarzania. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnym momencie.

5. Odbiorcy danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora do
przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Pani /Pana dane
osobowe mogą być przekazywane również firmom specjalistycznym realizujących na zlecenie
Administratora usługi, np. usługi IT, usługi prawne, usługi kurierskie, usługi pocztowe oraz organom
państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania
Pani/Pana danych osobowych, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków.
6. Administrator nie zamierza przekazać Pani/Pana danych do państwa trzeciego, ani do organizacji
międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania w przypadku stwierdzenia błędów, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na
warunkach wynikających z RODO, wniesienia sprzeciwu (zgodnie z pkt. 4 lit.c ) oraz cofnięcia zgody
(zgodnie z pkt. 4 lit.a). Przysługuje Pani/Panu prawo przenoszenia danych osobowych, które
przetwarza Administrator na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
skutkować będzie odmową zawarcia umowy i brakiem jej realizacji.
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

………………………………………………………..
(data i czytelny podpis)

