KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW
FIRMY HIL-GAZ W GNIEŹNIE
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
Nr 119, str. 1) – dalej „RODO” informuję, iŜ: Klient który przekazał nam swoje dane
osobowe ma prawo dostępu do tych danych oraz:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo HIL GAZ w
Gnieźnie z siedzibą przy ul. Konikowo 10, 62-200 Gniezno, NIP: 784-102-44-22
mail: biuro@hilgaz.pl, tel. 061 425-48-53 zwany dalej Administratorem;

2.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez
Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych moŜna kontaktować się na adres e-mail: biuro@hilgaz.pl lub pisemnie na
wyŜej podany adres Administratora z dopiskiem „dane osobowe”.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu zawarcia i wykonania
umowy sprzedaŜy towarów lub prawidłowej realizacji usług. Przetwarzanie w
powyŜszym zakresie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a)
RODO), ponadto przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane:
• w celu wykonania ciąŜących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawianie i przechowywanie faktur VAT oraz dokumentów księgowych. Przetwarzanie
odbywa się na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową i świadczonymi usługami. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest moŜliwość dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f)
RODO).

4.

Przekazane nam dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym
dane na polecenie Administratora, m. in. świadczącym usługi informatyczne, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne

wyspecjalizowane usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie
umowy z Administratorem i zgodnie z naszymi poleceniami. Udostępniamy tylko te dane
osobowe, które umoŜliwiają wyŜej wskazanym podmiotom świadczenie przez nich
usług. W Ŝadnym przypadku podmiot dla którego dostępne będą dane osobowe uŜytkowników nie stanie się jednak administratorem powierzonych nam danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do świadczenia usług obję-

5.

tych udzieloną zgodą – bez ich podania nie jest to moŜliwe.

6.

Przysługuje Pani/Panu prawo do :
•

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iŜ przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych,

•

Ŝądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

•

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa
jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

7.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.

8.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich
przepisach prawa.

