Klauzula informacyjna
1. Mariusz Bach prowadzący działalność gospodarczą GROUPIT Mariusz Bach z siedzibą w Skokach, przy
ulicy Poznańskiej 2/2, 62-085 Skoki, tel. 504240351, bach@groupit.pl („Administrator”) - otrzymał od
Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych
z realizacją czynności informatycznych podejmowanych na Państwa życzenie, w tym także w związku z
umową o obsługę informatyczną („Umowa”), jeśli umowa taka została zawarta pomiędzy Państwem a
Administratorem. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne dla celów związanych z realizacją
wyżej powołanych czynności informatycznych, w tym wyżej powołanej Umowy (jeśli taka była
zawarta), jak i w celu podjęcia niezbędnych działań poprzedzających dokonanie tych czynności
informatycznych, jak i w celu wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z
odrębnych przepisów prawa związanych z tymi czynnościami.
2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda (przyjmuje się, iż do wyrażenia
takiej zgody dochodzi poprzez dalszą Państwa korespondencję mailową z Administratorem dotyczącą
czynności informatycznych), a w przypadku zawarcia umowy o obsługę informatyczną podstawą
prawną przetwarzania Państwa danych jest właśnie taka umowa.
3 Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja
czynności informatycznych będzie niemożliwa, w tym niemożliwe będzie zawarcie i realizacja wyżej
powołanej umowy o obsługę informatyczną.
4. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji czynności
informatycznych i przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi z tytułu
realizacji tych czynności.
5. Administrator przekaże Państwa dane następującym odbiorcom: podmiotom zajmującym się
obsługą rachunkową, księgową i kadrową administratora oraz organom podatkowym – jeśli taki
obowiązek wynikać będzie z odrębnych przepisów prawa w związku z realizacją czynności
informatycznych.
6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

