KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 maja 2018 roku na terenie Unii Europejskiej zaczęło
obowiązywać Rozporządzenie 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 (zwane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
W związku z powyższym poniżej przedstawimy informację o przetwarzaniu Państwa danych
osobowych. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.
1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest „JAWI” Security & Cleaning Sp. z o.o.
z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 27, 41-203 Sosnowiec, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000500614, NIP: 8522606622, Regon: 321487829, telefon:
32/363-29-13, fax: 32/363-29-39, mail: biuro@jawi.katowice.pl
2. W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie, w szczególności
w celu:
- wykonywania łączącej strony umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
- archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji w razie prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. RODO);
- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- przekazywania informacji m.in. o zmianie adresu lud siedziby na wskazany adres w oparciu
o udzieloną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
- marketingowym i analitycznym [badanie satysfakcji klienta itp.] (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
- zawarcia umowy w oparciu o złożoną ofertę współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
3. Komu będą udostępniane Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi Administrator
współpracuje,
w szczególności: jego pracownikom, partnerom biznesowym, firmom
informatycznym, firmom windykacyjnym, firmom ubezpieczeniowym, operatorom pocztowym
i firmom kurierskim - w związku z przekazywaniem korespondencji, firmom archiwizującym
dokumenty, agencjom marketingowym, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe,
podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, firmom pośredniczącym w sprzedaży
naszych usług i produktów, firmom prowadzącym działalność płatniczą (np. bankom w związku z dokonywanymi płatnościami), firmom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne.

4. Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?
I. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania łączącej nas umowy (w tym
świadczenia usług) oraz wypełniania ciążącego na nas obowiązku prawnego przez okres
obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres:
- w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia związane z wspomnianą wcześniej
umową,
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego
z przepisów podatkowych).
II. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej
odwołania.
W każdym przypadku jednakże nie dłużej, iż jest to prawnie i faktycznie uzasadnione.
5. Jakie prawa Państwu przysługują?
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisami RODO przysługuje Państwu prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jeśli są one przetwarzane w oparciu
o uzasadniony interes Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego;
- przenoszenia danych;
- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli do przetwarzania doszło na
podstawie zgody. Jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących
narusza przepisy RODO.
Realizując powyższe prawa, co do zasady nie ponoszą Państwo kosztów. Jednakże Administrator
może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, w przypadku gdy Państwa żądanie jest oczywiście
nadmierne lub nieuzasadnione. Żądania te będą realizowane w najszybszym możliwym terminie.
6. Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw?
Wspomniane wyżej prawa można realizować poprzez kontakt z Administratorem danych na
adres podany w danych kontaktowych.
7. Czy mogą Państwo odmówić podania danych osobowych?
Podanie swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia
i wykonywania umowy o świadczenie usług.

8. Czy w Państwa sprawie będą podejmowane decyzje w sposób automatyczny w oparciu
o profilowanie?
Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem
profilowania, w oparciu o przetwarzane dane osobowe.
9. Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy)?
Państwa dane osobowe
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10. Jak skorzystać z prawa do wniesienia skargi?
Jeśli Państwo uważają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa,
mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Dane kontaktowe.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo uzyskać
kontaktując się z naszym Inspektorem Danych Osobowych pod adresem pocztowym siedziby
Administratora: 41-203 Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 27 lub elektronicznie poprzez adres e-mail:
daneosobowe@jawi.katowice.pl

