KLAUZULA INFORMACYJNA
- dane osobowe kontrahenta oraz osób działających w jego imieniu 1.

Administratorem danych osobowych jest Exact Systems sp. z o.o. ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS:
0000729296).
2. Administrator uzyskał dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub od kontrahenta, z którym Administrator
zawarł umowę lub podejmuje działania w celu nawiązania współpracy i zawarcia umowy. W przypadku osób
reprezentujących kontrahenta dane mogą być pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów, takich jak KRS czy CEIDG.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) niezbędnych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
(art. 6 ust 1 lit. f RODO), którymi są:
I.
zawarcie i wykonanie umowy lub zlecenia z kontrahentem, w szczególności w związku z prowadzeniem
korespondencji służbowej,
II.
ochrona przed roszczeniami oraz dochodzenie własnych roszczeń,
III.
prowadzenie marketingu bezpośredniego;
b) niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obsługi faktur,
prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c) niezbędnych do nawiązania współpracy biznesowej, w szczególności przedstawienia oferty, jeżeli została wyrażona zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania i tak odpowiednio dla celu wskazanego w:
a) pkt. 3 lit. a) I - do czasu zawarcia Umowy i przez okres trwania Umowy lub świadczenia usług;
b) pkt. 3 lit. a) II - przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i
jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
c) pkt. 3 lit. a) III - do czasu wniesienia sprzeciwu;
d) pkt. 3 lit. b) - przez okres wymagany przepisami prawa;
e) pkt. 3 lit. c) - do czasu cofnięcia zgody.
5. Kategorie danych osobowych to dane niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów, w szczególności: imię i nazwisko,
dane kontaktowe (np.: adres e-mail, nr telefonu, adres), zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja.
6. Odbiorcami danych osobowych będą dostawcy towarów oraz usług, w szczególności: podmioty zajmujące się obsługą
zawartej Umowy, odpowiedzialne za dochodzenie i obronę przed roszczeniami (m.in. doradcy, prawnicy), firmy kurierskie i
przedsiębiorstwa pocztowe, podmioty świadczące usługi z zakresu IT, a w celach administracyjnych - podmioty wchodzące w
skład grupy Exact Systems.
7. Administrator nie przekazuje danych osobowych do organizacji międzynarodowych. Kiedy jest to niezbędne do realizacji
umowy lub zlecenia, dane osobowe, w szczególności dane kontaktowe, mogą być przekazywane do kontrahentów lub spółek
wchodzących w skład grupy Exact Systems, którzy znajdują się w państwach trzecich. Przekazywanie danych osobowych do
tych państw będzie następowało na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
danych osobowych w danym państwie lub standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, lub - jeśli
przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy lub zlecenia.
8. Przysługujące prawa:
a) dostęp do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
b) przenoszenie danych;
c) wniesienie sprzeciwu (dotyczy przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes)
d) cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e) wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
osobowych jest niezgodne z prawem).
9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosuje dowolnej formy zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników
osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej,
jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.
10. Podanie wymaganych danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.
11. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności jakichkolwiek wątpliwości dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt pod adresem:
a) Exact Systems sp. z o.o. ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (z dopiskiem ODO),
b) z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych: odo.exs@exactsystems.com.

