KLAUZULA INFORMACYJNA - KLIENCI
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Mefisto Anna Malicka z siedzibą
w Świdnicy, ul. Okrężna 31/4. Oznacza to, że dane osobowe, które nam powierzysz będą
przetwarzane zgodnie z celem powierzenia. Chcemy, abyś wiedział, że dołożymy wszelkich
starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Nie udostępniamy odpłatnie powierzonych
nam danych osobowych.
Żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych możesz się z nami
skontaktować poprzez inspektora ochrony danych osobowych, poniżej jego dane kontaktowe:
adres e-mail: biuro@mefisto.net.pl
adres pocztowy: ul. Kopernika 34 p.310, 58-100 Świdnica
Dane osobowe pozyskane od Ciebie będą nam niezbędne do realizacji usług, które na
powierzysz do wykonania. Ich brak może spowodować, że usługa nie będzie mogła być w pełni
zrealizowana. Jeżeli jest to wymagane przepisem prawa, to możemy wymagać od Ciebie
podania innych danych równie niezbędnych do realizacji zadania.
Zapewniamy, że spełnimy wszystkie Twoje prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych, tj. prawo dostępu, prawo usunięcia (tylko w części przetwarzania na którą
mamy Twoją zgodę) sprostowania Twoich danych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Prawa te możesz wykorzystać w przypadku:
- żądania sprostowania danych, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub
niekompletne,
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych - Twoje dane nie będą już niezbędne do celów,
dla których zostały powierzone.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Twoje dane będą udostępniane instytucjom państwowym, dla których jest to konieczne w
ramach realizacji przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym, z którymi podpisaliśmy
umowę powierzenia danych.
Dane przechowujemy na czas realizacji umowy bądź zlecenia, oraz przez okres wymagany
przepisami prawa w zakresie roszczeń bądź rozliczeń finansowych.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE.
Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany, który wywoływałby wobec
Ciebie jakiekolwiek skutki prawne i w istotny sposób wpływałyby na Twoją sytuację.

