Warszawa, 21.05.2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Paostwa Danych osobowych jest: APRIT Justyna Lewandowska z siedzibą w
Warszawie 02-001, przy Al. Jerozolimskie 81/7.10 Tel. + 48 52 371 75 20 e-mail: kontakt@aprit.com
2. Paostwa Dane Osobowe będą przetwarzane w celu:
 realizacji umowy / obsługi handlowej, w tym podjęcia działao zmierzających do zawarcia umowy/
przyjęcia zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą – dane będą przetwarzane na podstawie
art.6 ust.1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/ Pana zgodami – podane dane będą
przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt a), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych,
 wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi –
dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt c), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych,
 realizacji prawnie uzasadnionego interesu APRIT Justyna Lewandowska, a w szczególności:
dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeo wobec klienta – dane będą przetwarzane na
podstawie art.6 ust.1 pkt f), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
3. Paostwa dane zostały pozyskane w ramach wykonywania umowy / obsługi handlowej i obejmują:
 imię i nazwisko
 adres e-mail , telefon
 oraz pozostałe dane zawarte w sygnaturze podpisu mailowego, w przekazanych wizytówkach oraz
zawartych umowach.
4. Przewidywane kategorie odbiorców Paostwa Danych Osobowych :
 pracownicy APRIT Justyna Lewandowska posiadający imienne upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych APRIT Justyna Lewandowska
 administrator systemu informatycznego w APRIT Justyna Lewandowska
 instytucje upoważnione – na mocy obowiązującego prawa – do przetwarzania danych osobowych
 podmioty, z którymi APRIT Justyna Lewandowska zawarła umowę na obsługę teleinformatyczną,
organizacyjną i techniczną np. przewoźnicy, obsługa prawna.
5. Paostwa dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego / organizacji
międzynarodowej.
6. Paostwa dane nie będą podlegad profilowaniu.

7. Paostwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeo, jakie mogą
przysługiwad osobie, której dane dotyczą.
8. Posiadają Paostwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Paostwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania
czynności zgodnie z pkt.2 niniejszej klauzuli informacyjnej.
10. Osoba wyznaczona do wypełniania zadao związanych z ochroną danych osobowych w APRIT
Justyna Lewandowska: Justyna Lewandowska.
11. Kontakt do osoby wyznaczonej do wypełniania zadao związanych z ochroną danych osobowych
w APRIT Justyna Lewandowska telefonicznie: +48 52 371 75 20, e-mail: kontakt@aprit.com,
bezpośrednio w siedzibie APRIT Justyna Lewandowska. Powyższa klauzula informacyjna realizuje
obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

