Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Agencji „Secura Security”
Agencja „Secura Security” chce zapewnić skuteczną ochronę Twoich danych osobowych. Zależy nam, żeby Twoje dane osobowe były bezpieczne i nie
dostały się w niepowołane ręce. Dodatkowo, chcemy Cię przejrzyście informować o wykorzystywaniu Twoich danych i przysługujący ch Ci prawach.
Dążąc do wskazanego wyżej celu, przekazujemy informacje o wykorzystywaniu Twoich danych osobowych w ramach sprzedaży karnetów, monitoringu
wizyjnego i szkółki pływania.
Wypełniając dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informujemy:
1.

Administratorem danych osobowych jest:
AGENCJA "SECURA - SECURITY"
WIESŁAW BARTKOWIAK, WIESŁAW SWIECICHOWSKI
SPÓŁKA JAWNA
ul. Wrzesińska 58, 62 – 200 Gniezno
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000093732, posługująca się numerem nr REGON: 630415182 oraz nr NIP:
7841017907

5.

Przysługuje Pani/Panu prawo:
•
dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
•
do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego,
•
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora,
•
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie,

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu
e-mail marketing@secura-security.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

2.

Inspektor Ochrony Danych:
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się
Państwo kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji Państwa praw.
Dane kontaktowe:
Karol Nawrot, iod@nextivo.pl

3.

4.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając
ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

6.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Imię, nazwisko, adres e-mail.

7.

Okres przechowywania danych:

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania
kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. Okres
przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO.

Udostępnianie i przetwarzanie danych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie
przepisów prawa, a także na podstawie zawartych przez administratora umów, w tym umów z podwykonawczymi firmami świadczącymi usługi ochroniarskie.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym
w szczególności dostawcom usług IT oraz podwykonawczym firmom świadczącym usługi ochroniarskie, przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Państwa prawa:

8.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, poza dostosowywaniem ofert marketingowych (w przypadku wyrażenia zgody na ich otrzymywanie).

9.

Przekazywanie do Państwa trzeciego:
Dane będą przekazywane do Państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowe

