KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 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 informacji oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w celu
zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać
informacje odnoszące się do przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1
i ust. 2 RODO, w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której
dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższą informacją firma JMM Foods Sp. z o.o. informuje Państwa, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: JMM Foods Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Kasprzaka 7/9 REGON: 100626334, NIP: 7272738516
,
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na
adres: ul. Kasprzaka7/9, 91-078 Łódź , adres do korespondencji lub e-mailowo:
biuro@hotelborowiecki.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy,
wystawieniem faktury lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy
sprzedaży lub wykonaniem usługi, a także dla celów dochodzenia roszczeń .na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO).
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, dane teleadresowe,
numer identyfikacji podatkowej w zakresie oraz nr dowodu osobistego, w jakim są one
udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
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5

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty wykonujące usługi pocztowe,
kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne, z których korzysta Administrator , a także
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisu prawa.
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Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prawidłowej realizacji umowy.
Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania
danych osobowych może być nieprawidłowa realizacja umowy.
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Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie, zgodnie z Polityką
Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

8

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia współpracy
i realizacji zobowiązań oraz wypełnienia ustawowego obowiązku przechowywania informacji
dla celów sprawozdawczości finansowej.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić
środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy

umyślnym zniszczeniem, przypadkową
utratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawni eniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
10 W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich kopii,

żądania od Administratora sprostowania( poprawiania ) Państwa danych osobowych,

żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli Państwa zdaniem
nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać,
abyśmy je usunęli

żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą
Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do
ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa
zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub
nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania
danych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

przenoszenia Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo otrzymać od nas w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które Państwo nam dostarczyli na
podstawie umowy lub Państwa zgody.

mogą Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,

wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy
Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdej chwili mają Państwo prawo
cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie
Państwa zgody.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy biuro@hotelborowiecki.pl

lub pisemnie na adres firmy.

