25-05-2018
RODO: Polityka prywatności
Szanowni Państwo
25 maja 2018r zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (określane jako RODO lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).
Celem Rozporządzenia jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii
Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.
Administratorem Państwa danych osobowych związanych z realizacją zapytań ofertowych,
zawartych umów o raz kompleksową obsługą geodezyjną jest :

GEO-KART S.C. Paweł Bagiński, Jacek Aszurkiewicz, Sławomir Gosek,
Kozanowska 75/14, 54-152 Wrocław, NIP: 894-302-25-80.

ul.

Przechowujemy i przetwarzamy przede wszystkim takie dane, jak imię, nazwisko, adres, telefon,
adres email.
Dane, o których mowa, przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji obowiązku wynikającego z
zawartych umów, oraz zleceń na prace geodezyjne.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zawsze na mocy ważnych podstaw
prawnych. W naszym przypadku obejmują one przede wszystkim przypadek niezbędności wykonania
umowy, której Państwo są stroną lub konieczności podjęcia na Państwa żądanie działań niezbędnych
przed zawarciem umowy, przygotowania szczegółowej oferty, ewentualnie naszego prawnie
uzasadnionego interesu bądź wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub tylko
kontaktu w celu przekazania informacji.
Informujemy, że dostosowaliśmy swoją działalność do wymogów RODO, mając na uwadze
bezpieczeństwo Państwa danych, które nie są udostępniane innym osobom lub podmiotom nie
związanymi z realizacją zawartej umowy poza przypadkami, kiedy jesteśmy do tego prawnie
zobligowani.
Państwa dane będą przetwarzane do czasu pisemnego lub ustnego sprzeciwu co do przetwarzania
danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. Informuję, że w każdym
momencie mogą Państwo prosić o dostęp do swoich danych, ich poprawienie, usunięcie lub
ograniczenie przetwarzania. Powyższe uprawnienia wykonać można również przez złożenie
oświadczenia, wykorzystując dane :
Paweł Bagiński, tel: 509429750, mail: pawel.baginski@geo-kart.org.pl
z poważaniem:
Paweł Bagiński

