KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
EXPERT GO SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Expert Go Sp. z o. o. z siedzibą
w Katowicach, ul. Narutowicza 16.
2. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane w związku z realizacją usług świadczonych
przez Administratora lub odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie. Przetwarzanie
pozyskanych Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy oraz
do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a także obowiązujących
przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych oraz RODO (tj. art. 6 ustęp. 1
lit. b), lit. c) oraz lit. f).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres wskazany
w przepisach prawa, niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych pozyskanych
przez Administratora.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, ma
Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – cofnięcie zgody pozostaje
bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej
cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych
wymaga jego złożenia w formie pisemnej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych wyłącznie na
podstawie umowy powierzenia danych osobowych zawartej, np. z podmiotem
odpowiedzialnym za prawidłowe utrzymanie systemu informatycznego Administratora,
podmiotem prowadzącym księgowość, bądź z podmiotem udzielającym pomocy prawnej
Administratorowi. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane także organom lub
podmiotom publicznym uprawnionym do pozyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa w sytuacji wystąpienia z żądaniem w oparciu o
stosowną podstawę prawną.
7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

