INFORMACJA DLA KLIENTÓW

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn.
27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (…) oświadczamy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest TECHNIKUS Sp. z o.o. z siedzibą w Skórzewie przy ul.
Leśnej 6, reprezentowana przez prokurenta Annę Górczak (annagorczak@wp.pl)
Wszystkie dane osobowe, które przetwarza spółka TECHNIKUS, zostały przekazane przez klientów
dobrowolnie poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w momencie podpisywania
oferty i/lub umowy. W celu uzupełnienia danych, niezbędnych do realizacji umowy, pracownicy spółki TECHNIKUS
korzystają z informacji upublicznionych przez klientów w internecie lub z tych które znajdują się w rejestrach
publicznych (CEiDG, KRS). Spółka TECHNIKUS gromadzi dane osobowe klientów wyłącznie na potrzeby realizacji
umów handlowych, które zawiera. Udostępnianie podmiotom trzecim i przetwarzanie danych osobowych klientów
spółki TECHNIKUS odbywa się wyłącznie w trakcie obsługi handlowej i finansowej, tj. w momencie wysyłki kurierem
lub za pośrednictwem przewoźnika, rozliczeń finansowych w instytucjach finansowych, dla celów księgowych,
podatkowych i windykacyjnych.
Spółka TECHNIKUS dokłada wszelkich starań aby powierzone dane osobowe, utrwalone zarówno w formie
papierowej, jak i na nośnikach komputerowych, były należycie przechowywane i chronione.
Dane osobowe klientów spółki TECHNIKUS nie są przekazywane poza obszar EOG.

TECHNIKUS Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe klientów w celu:










przedstawienia oferty,
zawarcia umowy,
obsługi zamówień,
wystawienia dokumentów magazynowych,
opracowania dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania umowy,
dostawy towaru na miejsce wskazane przez klienta,
wystawienia dokumentów finansowych,
obsługi płatności,
rozpatrywania reklamacji.

Każdą zgodę na przetwarzanie danych osobowych można zmienić lub wycofać w dowolnym momencie. W
związku z powyższym, klienci spółki TECHNIKUS mają prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej ich danych
osobowych, które są przechowywane w siedzibie Technikus Sp. z o.o. a także prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

TECHNIKUS Sp. z o.o. będzie przechowywała pozyskane od klientów dane osobowe, nie dłużej niż 5 lat od
dnia zakończenia wykonywania/ wypowiedzenia umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą
przechowywane przez spółkę TECHNIKUS przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa o raz
podatkowych.

