
KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów 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  Display  Print  Mikołaj  Bartkowiak (dalej  Display  Print)
niniejszym informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

1. Wskazanie  administratora  -  Administratorem  Pani/Pana danych  osobowych  jest
Display Print Mikołaj Bartkowiak z  siedzibą przy ul. Dojazdowej 22,  62-030 Luboń,
adres email:  info@displayprint.pl

2. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych: Administrator nie wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych. W sprawach danych osobowych przetwarzanych przez nas można
kontaktować  się  korespondencyjnie  na  adres Display  Print  Mikołaj  Bartkowiak ul.
Przemysłowa  19,  62-00  Luboń lub  na  adres  poczty  elektronicznej
info@displayprint.pl.

3. Cele  oraz  podstawa  prawna  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych:
Display Print przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a); b)
i c) i f) RODO w celu:

a) nawiązania współpracy, 

b) przedstawienia oferty,

c) realizacji zamówienia,

d) realizacji podpisanej z Panią/Panem umowy

e) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,

f) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach,

g) dochodzenia ewentualnych roszczeń czy odszkodowań,

h) przesyłania informacji o nowościach (newsletter),

i) zapewnienia  bezpieczeństwa  swoim  pracownikom  oraz  innym  osobom
przebywającym na terenie Display Print Mikołaj Bartkowiak, ochrony mienia
oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić
Administratora na szkodę (monitoring wizyjny)

j) archiwalnym

4. Źródło  pozyskiwania  danych  osobowych:  W  przypadku,  gdy  Pani/Pana  dane
osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, Display Print informuje, że
Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe) zostały pozyskane z
publicznie dostępnych rejestrów (np. CEIDG, KRS, strony internetowe),  W zakresie
monitoringu  pomieszczenia  objęte  monitoringiem  są  oznakowane  przez



Administratora w sposób widoczny i  czytelny,  za pomocą odpowiednich znaków -
piktogramów z napisem „Obiekt monitorowany" .

5. Obowiązek  podania  danych  osobowych:  W zakresie,  w  jakim  Pani/Pana  dane
osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Pani/Pana,  podanie przez Panią/Pana
danych osobowych wynika z obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest
niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. celów Administratora. Brak podania
przez  Panią/Pana  wszystkich  wymaganych  danych  osobowych,  może  skutkować
brakiem możliwości wykonania ww. celów. W zakresie, w jakim dane osobowe są
zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. Informacje  o  odbiorcach  Pani/Pana  danych  osobowych:  Pani/Pana  dane
osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.

7. Okresy  przetwarzania  danych  osobowych:  Pani/Pana dane  osobowe  będą
przechowywane  przez  okres  wskazany  w  przepisach  prawa,  a  w  przypadku
wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej
zgody. W zakresie monitoringu  dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres nieprzekraczający 3
miesięcy. W przypadku, kiedy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub
Administrator Danych Osobowych powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód
w  postępowaniu  sądowym, termin  wskazany  wyżej  ulega  przedłużeniu  do  czasu
prawomocnego  zakończenia  postępowania.  Nie  dłużej  jednak  niż  obowiązujące
terminy w przepisach o przedawnienie roszczeń cywilnych i karnych. Po upływie ww.
okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu podlegają zniszczeniu.

8. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:  Profilowanie należy
rozumieć  jako  formę  zautomatyzowanego  przetwarzania  danych  osobowych  –
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9. Prawa osoby,  której  dane dotyczą: Posiada  Pani/Pan prawo dostępu  do treści
swoich  danych  osobowych  oraz  do  ich  sprostowania.  W zakresie  wynikającym  z
przepisów prawa  można  żądać  ich  usunięcia,  ograniczenia  ich  przetwarzania  lub
wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania.  Ma  Pani/Pan także  prawo  do
przenoszenia  danych,  a  także  prawo do  cofnięcia  zgody w dowolnym momencie
(jeżeli  przetwarzanie  danych  odbywa  się  na  podstawie  zgody  udzielonej  przez
Panią/Pana) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Ma  Pani/Pan prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych ul.  Stawki  2,  00-193 Warszawa, gdy uzna  Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie
danych osobowych

10. Przekazywanie  danych  osobowych  do  podmiotów  spoza  Europejskiego
Obszaru  Gospodarczego  („EOG”)  lub  organizacji  międzynarodowych:
Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich  lub  organizacji
międzynarodowych. 


