INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSÓB PROWADZĄCYCH KORESPONDENCJĘ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej
„RODO”) informuję, iż: w nawiązaniu kontaktu lub udzielania odpowiedzi na wysłaną przez Panią/Pana wiadomości.
1.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
TAKTO Finanse z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego za numerem KRS 0000595762, NIP: 8951852770 (zwane dalej TAKTO Finanse), iod@taktofinanse.pl
2.

Inspektor Ochrony Danych

TAKTO Finanse powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować w przypadku jakichkolwiek
pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów
o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: adres e-mail: iod@taktofinanse.pl, adres korespondencyjny: TAKTO
FINANSE z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław.
3.

Kategorie przetwarzania danych

TAKTO Finanse przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe
(numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres
korespondencyjny) oraz inne ujawnione administratorowi do kontaktów służbowych i relacji biznesowych.
4.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

TAKTO Finanse może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach:
•
•
•
•

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora)
archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji
na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego
interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Pani/Pana w celu utrzymywania kontaktów służbowych, zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
stosowania systemów kontroli wewnętrznej będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

•

•

pracownikom i współpracownikom posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku
z wykonywaniem obowiązków służbowych;
dostawcom usług technicznych i organizacyjnych w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym
w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, niszczącym dokumenty, świadczącym usługi doradcze,
audytowe, archiwizacyjne i inne podmioty, którym zostały dane powierzone;
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

•

Nie planuje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym
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7.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres
wynikający z przepisów.
8.

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że
będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.
9.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości prowadzenia korespondencji.
11. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane
osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania ani Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
prowadzenia korespondencji.
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