KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PRZEZ
PIEKARNIA J.H. KIERZEL ; JAN KIERZEL DANYCH OSOBOWYCH
KONTRAHENTÓW ORAZ PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW

Zgodnie z przepisami 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 dalej „RODO”,
niniejszym przekazujemy Panu/Pani wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez nas
Pana/Pani danych osobowych w związku z podejmowanymi przez Pana/Panią lub przez nas
działaniami zmierzającymi do zawarcia umowy.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Piekarnia J.H.Kierzel ; Jan Kierzel z
siedzibą w Milanówku przy ul. Gospodarskiej 82, wpisany do CEiDG, NIP: 529-000-33-91,
zwana dalej „Firmą”.
Może Pan/Pani kontaktować się z nami za pomocą wiadomości e-mail :
rodo@piekarniakierzel.pl, telefonicznie (22) 724 86 64 lub listownie na adres Piekarnia
J.H.Kierzel ; Jan Kierzel ul. Gospodarska 82, 05-822 Milanówek.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH i PODSTAWA PRAWNA
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach :
 w celu realizacji umowy zawartej z Panem/Panią lub podmiotem, który Pan/Pani
reprezentuje (co stanowi prawnie uzasadniony interes Firmy w stosunku do danych
Pana/Pani jako przedstawiciela podmiotu) [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b), f)
RODO],
 w celu prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych i dokumentacji
podatkowej [podstawa prawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości],
 w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z
prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą (co stanowi prawnie uzasadniony
interes Firmy) [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],
 w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób (w tym Pana/Pani) i mienia, zachowania w
tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Firmę na szkodę, przy
wykorzystaniu monitoringu wizyjnego rejestrującego wizerunek w przestrzeniach
ogólnodostępnych – na terenach oraz wokół placówek Firmy (co stanowi prawnie
uzasadniony interes przetwarzania danych przez Firmę) [podstawa prawna art. 6 ust.
1 lit. f) RODO, art. 22 2 Kodeksu pracy],

PRZEKAZYWANIE PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w zakresie
niezbędnym i dopuszczonym przez obowiązujące prawo, tj.
[kategoria podmiotów ustawowo uprawnionych]
 podmiotom, osobom lub organom – uprawnionym do dostępu do Pana/Pani danych
osobowych bezpośrednio na podstawie i w zakresie powszechnie obowiązującego prawa
(w tym prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego), takim jak np. organy władzy
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, organy kontrolne i nadzorcze, sądy, prokuratorzy,
organy skarbowe etc.;
[kategoria podmiotów uprawnionych na podstawie Pana/Pani upoważnienia]
 osobom i podmiotom co do których wyraził Pan/Pani zgodę na przekazanie im przez nas
Pana/Pani danych osobowych;
[kategoria podmiotów uprawnionych na podstawie zawartych przez nas umów oraz na
podstawie upoważnień]
 osobom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom i współpracownikom, którzy
muszą mieć dostęp do Pana/Pani danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 dostawcom usług i towarów niezbędnych dla prowadzenia przez nas działalności
gospodarczej (w tym dostawcom usług prawnych, doradczych i audytorskich, dostawcom
usług informatycznych, dostawcom usług księgowych, rachunkowych, pocztowych,
kurierskich etc.),
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy
[dotyczy celu jakim jest realizacja zawartej z Firmą umowy],
 Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia i
przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
[dotyczy celu jakim jest prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej],
 Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń
wynikający z przepisów prawa [dotyczy celu jakim jest ustalenie, dochodzenie roszczeń
lub obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Firmę działalnością
gospodarczą],
 Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy
od dnia nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w
postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Firma powzięła wiadomość, iż mogą

one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej (3 miesięcy) ulega
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania [dotyczy celu jakim jest
zapewnienie bezpieczeństwa osób (w tym Pana/Pani) i mienia, zachowania w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Firmę na szkodę – poprzez
wykorzystanie monitoringu wizyjnego rejestrującego wizerunek],

PANA/PANI PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH, PRAWO SPROSTOWANIA etc.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody – ma Pan/Pani prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o
cofnięciu zgody wymaga formy pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail :
rodo@piekarniakierzel.pl

PRAWO WNIESIENIA SKARGI
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych
narusza przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych.

CZY PODANIE PRZEZ PANA/PANIĄ DANYCH OSOBOWYCH JEST KONIECZNE
Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawartej
umowy. Odmowa podania danych może spowodować utrudnienia w jej realizacji, a nawet
niemożliwość jej wykonania
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Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Oświadczam, że otrzymałem na piśmie powyższą informację. Otrzymane informacje są dla mnie
zrozumiałe.
…………………………………………..
(data i czytelny podpis)

