Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących Klientami lub potencjalnymi Klientami
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Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Państwa dobrowolnej zgody w celu marketingu oraz przekazywania informacji dotyczących
Spółki, jej usług lub produktów - i przetwarzane będą do czasu cofnięcia tej zgody. Zgodę możecie Państwo wycofać w
dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem;
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia umowy oraz dokonania czynności poprzedzających jej zawarcie, takich jak:
negocjacje, wymiana dokumentów lub w celu wykonania umowy – i przetwarzane będą do końca okresu przedawnienia
ewentualnych roszczeń z niej wynikających;
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym podatkowych –
i przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa;
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na
funkcjonowaniu naszej Spółki, a w szczególności, w celach: komunikacji i obsługi korespondencji, marketingu oraz
przekazywania informacji dotyczących Spółki, jej usług lub produktów, dokonania wymaganych czynności przed właściwymi
organami publicznymi, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, bądź obrony przed takimi roszczeniami – i
przetwarzane będą do momentu ustania prawnie uzasadnionego interesu.
Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów
przetwarzania, są:
podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne;
podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
podmioty przystępujące do usunięcia zgłoszonych do naprawy ew. usterek;
nasi podwykonawcy, czyli podmioty wykonujące za nas usługę lub dostarczające towary objęte Umową bądź umowami z
naszymi klientami, z których realizacją związana jest Umowa.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu w jakim dane te są przetwarzane. W niektórych
przypadkach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.

