KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DOSTAWCÓW)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Karol Tatara Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Eisenberga 11/1, 31523 Kraków, NIP: 6782911692

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez
https://tatara.com.pl/kontakt/

KATEGORIE DANYCH:

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

•

Informacje kontaktowe takie jak imię, nazwisko, adres mailowy,
adres zamieszkania lub wykonywania działalności, numer
telefonu, numery rejestrowe jak NIP lub REGON

•

Inne dane konieczne do wykonania umowy, takie jak data
urodzenia, dane z faktur i rachunków, dane zamówień i zleceń
oraz wszelkie dane konieczne do wykonania umowy.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
•

Wykonania umowy, którą zawarliśmy.

•

Wykonania obowiązków prawnych, które ciążą na nas (na
przykład obowiązki księgowe i sprawozdawcze).

•

Zarządzania stroną internetową Administratora i analizy danych
pozyskanych w na tej stronie

Dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach
prawnych:

ODBIORCY DANYCH

•

Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na administratorze

•

Zapewnienie wykonania obowiązków względem Pani / Pana w
związku z zawartą umową

•

Ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora

•

Uzasadniony interes administratora

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:
dostawcom usług IT, dostawcom usług kadrowo-płacowych,
współpracującym kancelariom prawnym oraz innym podmiotom, które
są niezbędne aby prawidłowo wykonać umowę.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DOSTAWCÓW)
OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych, prawo
ich usunięcia, poprawienia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia
danych i sprzeciwu.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie
członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA
O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika ze stosunku
łączącego administratora z dostawcą. Brak podania niezbędnych
danych, uniemożliwi wykonanie umowy.

