Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:
1. Torpol S.A. jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane przez administratora w następujących
celach:
1)
Realizacji umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b
RODO) – przez okres współpracy;
2)
Dokonywanie rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji
płatności – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO) –
do momentu pełnego rozliczenia;
3)
Realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków
wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od
końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie;
4)
Realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z
przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust.1
lit. c RODO) – przez 5 lat od końca roku podatkowego;
5)
Dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw
majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec
administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem
cywilnym (art. 6 ust.1 lit. f RODO) – przez 3 lata od zakończenia współpracy.
3. Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak
dostawcy usług IT, hostingu poczty, usług pocztowych i kurierskich, kancelarii prawnych.
4. W związku z tym, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ma Pani/Pan prawo do:
1)
żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2)
żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3)
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4)
wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych,
5)
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
5. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować
pisemnie w sprawach związanych z Państwa danymi kierując korespondencję pod adres
e-mail: iod@torpol.pl

