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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych (dalej: RODO)
informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły poniżej.
I.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Janex Sławomir i Elżbieta Wiesiak Spółka
Jawna z siedzibą w Warszawie.
Adres: ul. Wagonowa 11, 02-223 Warszawa.
E-mail: biuro@janex.waw.pl

II.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
a. zawarcia i realizacji ewentualnej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO. Ich
podanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do kontaktu i zawarcia umowy;
b. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie
uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
c. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO.

III.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w
zakresie:
- obsługi prawnej;
- obsługi księgowej;
- obsługi systemów informatycznych;
- pośrednictwa handlowego.

IV.

Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania
umowy oraz do końca 2 kwartału roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni
raz się z Państwo kontaktowali w sprawie jej zawarcia.
Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu
przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
Państwa dane rozliczeniowe dla celów podatkowych przez okres pięciu lat od początku roku
następującego po roku obrotowym, w którym operacje i transakcje związane z realizacją umowy
zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

V.

Przysługuje Państwu prawo:
a) żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) żądania sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe;
c) żądania usunięcia danych;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e) przenoszenia danych;
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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