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Wstęp

Firma  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MAZUR” Łukasz  Mazur  w  ramach

wzajemnych  relacji  biznesowych  przetwarza  przekazane  przez  Państwa  dane  osobowe,

które mogą  dotyczyć  przedstawicieli,  właścicieli,  pracowników,  klientów,  dostawców,

usługodawców i konkurentów. Dane osobowe to informacje,  za których pomocą możliwe

jest zidentyfikowanie konkretnej osoby, takie jak np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu,

adres e-mail,  nr identyfikacyjny oraz jeden lub kilka szczególnych czynników określający

fizyczną,  fizjologiczną,  genetyczną,  psychiczną,  ekonomiczną,  kulturową  lub  społeczną

tożsamość osoby fizycznej.

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych wszystkich osób

korzystających  z usług  firmy  Przedsiębiorstwo  Usługowo-Handlowe  „MAZUR”  Łukasz

Mazur, os. Hutnicze 6/31, 31-918 Kraków, NIP 678-259-56-18,  oraz oraz stanowi wykonanie

obowiązku  informacyjnego  wynikającego  z rozporządzenia  Europejskiego  i Rady  (UE)

nr 2016/679  z dnia  27  kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony  danych  osobowych  osób

fizycznych  w związku  z przetwarzaniem  tych  danych  i w kwestii  swobodnego  przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str.  1)

(dalej „RODO”).

Klauzula informacyjna w ramach relacji biznesowych:

1. Administratorem danych osobowych (Administrator) jest Przedsiębiorstwo Usługowo-

Handlowe „MAZUR” Łukasz Mazur, os. Hutnicze 6/31, 31-918 Kraków, NIP 678-

259-56-18, REGON: 122822058.

2. Kontakt  z  Administratorem we  wszelkich  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem

Państwa danych możliwy jest:
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listownie:  Przedsiębiorstwo  Usługowo-Handlowe  „MAZUR”  Łukasz  Mazur,

os. Hutnicze 6/31, 31-918 Kraków

e-mail: daneosobowe@mazur.krakow.pl

telefoniczne: +48 12 643 53 57

3. Dane  osobowe  przetwarzane  są  na  podstawie  art.  6   ust.  1  RODO  wyłącznie

w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych

przez Administratora,  w szczególności w celu zawierania lub wykonywania umów,

prowadzenia  innych  relacji  biznesowych  (np.  przetwarzanie  zamówień,  realizacji

dostaw,  płatności,  reklamacji,  napraw,  roszczeń  gwarancyjnych,  a  także  w  celu

przygotowania  zapytań  ofertowych oraz  odpowiadania  na nie,  ustalania  warunków

regulujących stosunki umowne).

4. Administrator  może  udostępnić  i  przekazać  Państwa  dane  wyłącznie  osobom

upoważnionym :

a) pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom Administratora,  dla których

dostęp ten jest niezbędny do wykonywania obowiązków służbowych  i powierzonych

im zadań,

b) w ramach wewnętrznych potrzeb administracyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa,

zapewnienia  zgodności  z  przepisami  prawa  lub  w  celu  ochrony  interesów

Administratora  np.  w  celach  księgowych,  realizacji  płatności,  ubezpieczeń,  usług

informatycznych oraz świadczących pomoc prawną lub doradczą,

c) inne: dostawcy, firmy kurierskie, przewoźnicy, serwisy,

d) pozostałe podmioty, instytucje, które mogą żądać dostępu do danych z mocy prawa

np. krajowe i zagraniczne: organy państwowe, organy podatkowe, organy ścigania,

sądy,  fundusze emerytalne,

e)  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  budynków,  realizacji  usług  (w  tym  wideo

monitoring w zakresie niezbędnym do ochrony).

5. Pracownicy oraz współpracownicy Administratora, jak również wszyscy pracownicy

usługodawców  zewnętrznych,  mający  dostęp  lub  przetwarzający  dane  osobowe,

są zobowiązani do zachowania poufności danych. Wszelkie dane będą traktowane 
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jako ściśle poufne.

6. Dane  przechowywane  są  na  czas  trwania  relacji  biznesowej  oraz  w  okresie

umożliwiającym  wniesienie  dodatkowych  roszczeń  wynikłych  ze  współpracy

np. reklamacji,  gwarancji,  pozwu,  a  także  w  czasie,  w  którym  na  mocy

obowiązujących  przepisów  np.  podatkowych,  Administrator  zobowiązany  jest

do przechowywania danych.

7. Z  zastrzeżeniem  przepisów  prawa,  których  zastosowanie  zostanie  zweryfikowane

w każdym indywidualnym przypadku,  posiadają  Państwo  prawo dostępu  do  treści

swoich  danych  osobowych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia

przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych,  prawo wniesienia  sprzeciwu, prawo

do cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 

8. Administrator  w  celu  ukazania  swojego  profesjonalizmu  oraz  zakresu  i  przebiegu

realizacji usług,  może wykonywać dokumentację fotograficzną realizowanych zadań.

Dokumentacja  ta  może  być  umieszczana  na  ogólnie  dostępnych  witrynach

internetowych  np. http://mazur.krakow.pl lub  platformach  społecznościowych

Administratora,  z zastrzeżeniem,  iż  wszelkie  elementy  umożliwiające  rozpoznanie

np. wizerunek osób, oznaczenia miejsc,  zostaną odpowiednio zamaskowane.  Prawo

do wglądu, korekty lub usunięcia fotografii  przysługuje Państwu bezterminowo.

9. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  jest  wymogiem  ustawowym,

niezbędnym  do  realizacji  relacji  biznesowych.  Nieudzielenie  zgody  powoduje

niemożność wykonania zawartej umowy.

10. Administrator dokona wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami,

zapewnić  konieczne  środki  fizyczne,  techniczne   i  organizacyjne  ochrony  danych

osobowych  przed  ich  przypadkowym  czy  umyślnym  zniszczeniem,  przypadkową

utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

11. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, przysługuje

Państwu Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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