Informacja dla kontrahentów dotyczące danych osobowych
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r 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 o oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE ( ogółem rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej Rozporządzenie 2016/679),
informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r będą Pani/Pana przysługiwały określone poniżej prawa i zasady
związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych i zasady przez NT INDUSTRY Sp. z.o.o.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NT INDUSTRY Sp.z.o.o z siedzibą w Orzeszu
przy ul. Fabrycznej 1. To oznacza, ze odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny,
zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
2. NT INDUSTRY Sp z.o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez e-mail daneosobowe@ntindustry.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania
umowy, której stroną jest osoba , której dane dotyczą ( dane niezbędne do zawarcia umowy są
wskazane na formularzu umowy ), (art. 6 ust 1 lit.b RODO),
b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, (art. 6 ust 1 lit.b RODO);
c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, (art. 6 ust. 1,lit f RODO);
d) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu, (art. 6 ust. 1,lit.f RODO).
e)Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych,( art. 6 ust. 1,lit f RODO) np.:
- wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych ,
- udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami
f) tworzenia zestawień, analiz statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w
szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w
systemach informatycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po
którym się przedawniają się roszczenia wynikające z umowy ( podstawa prawna: nasz prawnie
uzasadniony interes ),
g) weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy
zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania
związanych z tym reklamacji ( podstawa prawna: wykonanie umowy ) dotyczy to także danych
uzyskanych przez nas z innych źródeł.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą : banki, oraz organy państwowe uprawnione do
otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu
zgodnie z przepisami prawa umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą
przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów ( np. obsługa reklamacji, serwis),
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych przysługujących roszczeń
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora ( np. wynikającego z przepisów podatkowych
lub rachunkowych);
6. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych, na postawie
uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę
lub wycofania zgody ,
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7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych
administrator danych prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną .
8. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania danych .
9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu .
11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez NT INDUSTRY Sp.z.o.o w celu zawarcia
i wykonania umowy z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne, których
podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych osobowych wymaganych przez
administratora danych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy .
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