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Polityka Prywatności
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27.04.2018 (DZ.URZ.UE 1 119 z 04.05.2016) informuję iż;
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowo- Usługowa
Dachprojekt (42-263 Wrzosowa, ul. Katowicka 42).
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zlecenia/umowy oraz
prawidłowego wykonywania obowiązków rachunkowo- podatkowych przez FHU
Dachprojekt (na podstawie art.6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27.04.2016).
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych bedą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych lub
- podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia / świadczenia usługi czy umowy
- podmioty współpracujące z FHU Dachprojekt (w celu realizacji zlecenia)
organy administracji publicznej (w związku z realizacją obowiązków ustawowych) oraz
podmioty związane z administratorem umową powierzenia danych (w zakresie obsługi
finansowo – księgowej),
- pracownicy FHU Dachprojekt obsługujący systemy informatyczne, w których
przetwarzane są państwa dane osobowe związane z realizacją umów/zleceń.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat w oparciu o uzasadniony
interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania
przetwarzania w celach planowania biznesowego).
Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
osobowych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji zlecenia / wykonania usługi.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza ewentualnym
wykorzystaniem ich w kontaktach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą
telefoniczną lecz nie będą one podlegały profilowaniu.
W przypadku kontaktu z FHU Dachprojekt za pośrednictwem poczty e-mail,
korespondencji tradycyjnej czy drogą telefoniczną w sprawach niezwiązanych z usługami
świadczonymi na rzecz nadawcy lub odnośnie już zawartej umowy / zlecenia, dane
osobowe zawarte w tym kontakcie będą przetwarzane tylko w celu komunikacji i realizacji
umów / zleceń których dotyczy sprawa.

