KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE wszelkich umów zawieranych dobrowolnie
pomiędzy Eurogaz-Gdynia, a drugą stroną umowy :
DANE KLIENTÓW Z procesów prowadzonych w ramach prowadzonej działalności i kontaktów
służbowych Eurogaz-Gdynia Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO), informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eurogaz-Gdynia Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdyni,
2) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana
danych, proszę nie wahać się skontaktować z nami pod adresem: eurogaz@eurogaz-gdynia.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1
b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO).
4) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, danych
kontaktowych: numeru telefonu i adresu e-mail.
5) ) Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane innym Odbiorcom.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty ostatniej wykonanej w
ramach umowy usługi, liczony od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia wykonania
usługi.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania
danych osobowych, Administrator może odmówić realizacji usługi.
11) Dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogły zostały pozyskane od Pani/Pana pracodawcy.
12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
13) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie
prawo do odwołania udzielonej zgody, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na
adres eurogaz@eurogaz-gdynia.com.pl. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy
wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

