Informacje o przetwarzaniu danych
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EL-MAR Elżbieta Dziewońska 32-660 Chełmek,

Gorzów ul. Parkowa 5 e-mail: elmar1@vp.pl
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla poniższych czynności jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (UE)
3. Dane będą przetwarzane w celu wystawiania dokumentu sprzedaży, spełnienia wymagań prawnych w obszarze
księgowości, ewidencjonowania dokumentów WZ, przyjmowanie i ewidencjonowanie upoważnień, oświadczeń
oraz komunikacji telefonicznej. Dane osobowe pozyskaliśmy w trakcie lub w celu pozyskania współpracy.
Zgodnie z powyższym wymagane dane osobowe niezbędne do realizacji transakcji to: imię, nazwisko, nazwa
firmy, adres firmy oraz NIP. Ponadto w celach kontaktowych : email oraz numer telefonu
4. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przedmiotową kwestię jest:
- Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Ustawa o rachunkowości
- Ustawa o podatku akcyzowym
5. Dane mogą być udostępniane wyłącznie organom upoważnionym przepisami prawa
6.

Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa
Planowany termin zakończenia przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi
roszczeń pomiędzy stronami umowy.

7. Ma Pan/i prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które
miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Art. 13 RODO Obowiązek Informacyjny P.W. EL-MAR
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EL-MAR” Elżbieta Dziewońska
32-660 Chełmek – Gorzów ul. Parkowa 5
NIP 549-002-38-14; REGON 070644361

