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Sosnowiec, dnia 24 maja 2018r.

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(dalej Rozporządzenie 2016/679), PCLAND Artur Kopeć z siedzibą
w Sosnowcu przy ul. Plażowej 56 I, NIP: 644-273-45-87, REGON:
271255218, niniejszym informuje, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą
Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PCLAND Artur
Kopeć. Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679
informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje
i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez
PCLAND Artur Kopeć.
I. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy.
Odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie i wykonanie Umowy.
Podanie danych kontaktowych nie jest warunkiem zawarcia umowy.
W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie
danych osobowych jest dobrowolne.
II. Wskazanie administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem
decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest PCLAND Artur Kopeć z siedzibą w Sosnowcu przy
ul. Plażowej 56 I.
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia
umowy między PCLAND Artur Kopeć, a Panią/Panem jako kontrahentem
lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy
Panią/Panem a PCLAND Artur Kopeć na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia 2016/679, a w zakresie w jakim podanie danych jest
fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1
lit. a Rozporządzenia 2016/679);
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PCLAND
Artur Kopeć na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

m.in. przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679;
c) w celu kierowania do Pani/Pana przez PCLAND Artur Kopeć treści
marketingowych, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes
PCLAND Artur Kopeć (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679), uzasadniony
interes PCLAND Artur Kopeć polega na kierowaniu do Pani/Pana treści
marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą
telefoniczną, e-mailową lub SMS/MMS-ową w zależności od tego, na którą drogę
komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę.
d) w przypadku gdy, znajdzie to zastosowanie, w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu PCLAND Artur Kopeć polegającego na ewentualnym
ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, w celu
sprzedaży wierzytelności względem Pani/Pana, windykacji, wykrywania
i eliminowania nieprawidłowości w procesie zawierania i wykonywania umowy,
w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego PCLAND Artur
Kopeć oraz sieci internetowej, wewnętrznych potrzeb związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, w tym celów dowodowych, analitycznych
i statystycznych. – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony
interes PCLAND Artur Kopeć (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679);
e) w innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody
– w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia 2016/679;
IV. Komu dane osobowe będą przekazywane
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom
odbiorców:
a) podmiotom świadczącym na rzecz PCLAND Artur Kopeć usługi niezbędne do
wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, rozpatrzenia reklamacji, realizacji
usług ochrony mienia oraz podmiotom realizującym wsparcie techniczne
i organizacyjne,
b) podmiotom świadczącym PCLAND Artur Kopeć usługi doradcze, konsultacyjne,
analityczne, marketingowe, audytowe, pomoc prawną, podatkową oraz
rachunkową,
c) organom władzy publicznej uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na
podstawie przepisów prawa,
d) innym podmiotom wskazanym w treści zgody.
V. Okres przetwarzania danych
Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie obowiązywania Umowy,
a po jej zakończeniu lub w przypadku gdy nie doszło do jej zawarcia przez okres:
a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku
publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych,
b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań
cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających
przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej
odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści
marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia
sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej
wycofaniem.

VI. Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PCLAND Artur
Kopeć przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (w tym żądanie kopii
danych), czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza
dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są
nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych
Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu podmiotowi,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu
bezpośredniego,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem),
h) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania
danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Dla
celów dowodowych PCLAND Artur Kopeć prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą
pisemną lub elektroniczną.
Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek drogą
elektroniczną, poprzez e-mail: bok@pcland.com.pl lub pisemnie na adres:
PCLAND Artur Kopeć, ul. Plażowa 56 I, 41-208 Sosnowiec.
VII. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.
VIII. Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych
Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej
Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IX. Dane Kontaktowe
PCLAND Artur Kopeć, ul. Plażowa 56 I, 41-208 Sosnowiec,
e-mail: bok@pcland.com.pl
Firma PCLAND Artur Kopeć wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych,
z którym można skontaktować się drogą elektroniczną, poprzez e-mail:
bok@pcland.com.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.

