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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, informujemy:
1.

Administrator i współadministratorzy danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest E -MS Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Morwowa 5, Krępice, 55-330 Miękinia, wpisana do
Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr: KRS 0000386926, REGON: 021519941, NIP: 9131611370 zwana dalej Administratorem
lub Spółką.
Dane kontaktowe: tel. (71) 789 08 41, faks (71) 791 39 09, biuro gsm: +48 604 20 90 43, biuro@isosoft.eu

2.

Cele, podstawy prawne, czas przetwarzania oraz kategorie przetwarzanych danych osobowych.
• Udzielanie odpowiedzi na zadane pytania w tym przekazywanie komunikatów informacyjnych również o charakterze
handlowym, istotnych ze względu na rodzaj, zakres i sposób prowadzenia działalności, osobom, których dane przetwarzamy
oraz związanych z przedmiotową działalnością Spółki.
• Realizacja żądań osoby, której dane dotyczą przedstawionych przed podpisaniem umowy.

3.

Podstawa przetwarzania:
• wyrażona zgoda przez osobę której dane dotyczą, poprzez wysłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego
(RODO, art. 6 ust 1, lit. a);
• umowa zawarta z osoba, której dane dotyczą lub potrzeba podjęcia działań na żądanie tej osoby jeszcze przed podpisaniem
umowy (RODO, art. 6 ust 1, lit. b),
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
(RODO, art. 6, ust. 1, lit. f).
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora związane są potrzebą zaprezentowania potencjalnemu
odbiorcy (osoby, której dane są przetwarzane) oferty dotyczącej usług oferowanych przez Administratora.

4.

Kategorie danych:
imię i nazwisko, adres e-mail.

5.

Czas przetwarzania:
dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
• do momentu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie (zamknięcie tematu),
• od momentu udzielenia zgody do momentu wycofania tej zgody.

6.

Źródło pozyskania danych osobowych:
bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

7.

Bezpieczeństwo przetwarzania i powierzenie przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są udostępniane wyłącznie uprawnionym pracownikom i współpracownikom Administratora. W zakresie całego
procesu przetwarzania powierzonych danych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniające odpowiedni poziom
bezpieczeństwa tych danych.
Dane osobowe są udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy, takim
jak firmy wspierające nas w zakresie prowadzenia spraw księgowo-podatkowych oraz dostawcy usług z zakresu wsparcia IT.
Wskazani Odbiorcy Danych otrzymali ograniczony dostęp do Danych Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach
niezbędnych do realizacji usług, na potrzeby których z nimi współpracujemy. Odbiorcy danych na mocy przepisów prawa oraz
podpisanej umowy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych.

8.

Prawa osób, których dane przetwarzamy.
W związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie
przetwarzania danych, następujące prawa: (i) prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich
przetwarzania; (ii) prawo do sprostowania danych oraz ograniczenia ich przetwarzania; (iii) prawo do usunięcia danych („prawo
do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie
uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane przetwarzamy; (iv)
prawo do wycofania zgody jeśli przetwarzanie realizowane jest na podstawie udzielonej nam wcześniej zgody, z zastrzeżeniem,
że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem; (v) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony
Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl).

W przypadku uwag, wątpliwości lub woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do nas drogą e mailową na adres:
biuro@isosoft.eu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: E-MS Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
z dopiskiem: Ochrona Danych Osobowych.
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