Klauzula informacyjna - RODO
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L
Nr 119, str. 1), dalej "RODO", informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Badań Geologicznych
GEOPROFIL Irena Józefko, Marcin Kukuła spółka cywilna ul. Kamienna 43, 31-403 Kraków,
NIP: 6772385919 zwana dalej "GEOPROFIL S.C." lub "Administratorem".
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Administrator
Danych Osobowych. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: e-mail:
biuro@geoprofil.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych GEOPROFIL S.C.
w zakresie przygotowania ofert, nawiązania stosunków prawnych i czynności prawnych z tym
związanych, w tym handlowych i pracowniczych, ich kopii i archiwizacji oraz realizacji
prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
a. jeżeli wypełniają Państwo formularz kontaktowy, wysyłają nam e-mail lub list,
przetwarzamy Państwa dane w celu kontaktu z Państwem i prowadzenia z Państwem
korespondencji. Dane te wraz z samą korespondencją podlegać będą u nas
archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku nasz prawnie
uzasadniony cel jako administratora polegający na prowadzeniu korespondencji w
związku z działalnością gospodarczą i prawie do archiwizowania tej korespondencji
oraz informowania o działalności gospodarczej;
b. jeśli Państwa dane zostały podane w związku z zamówieniem towaru lub usługi,
przetwarzamy je wówczas w celu zawarcia i realizacji umowy, którą są Państwo
zainteresowani. Podstawą prawną przetwarzania jest wtedy art. 6 ust. 1 lit b RODO
(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE ), tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy
lub niezbędność ich przetwarzania do podjęcia działań na Państwa żądanie przed
zawarciem umowy;
c. w przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych, tylko
wówczas gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy z jaką Państwo do nas dzwonią
i tylko w takim celu je przetwarzamy. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas
nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na potrzebie
rozwiązywania spraw związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.
4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi nam
osiągnięcie celu przetwarzania, czyli np. kontaktu z Państwem lub zawarcia umowy. W
przypadku gdy celem przetwarzania danych jest realizacja umowy, podanie niezbędnych
danych jest konieczne w celu zawarcia umowy. Cele przetwarzania danych osobowych
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania negocjacji, uzgodnień, stosunków
prawnych, w tym obowiązywania umów, a także później, tj. do czasu upływu terminu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunków prawnych, w tym z umów
i innych czynności prawnych, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

6. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonych zgód na
przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Wycofanie zgody polega na skierowaniu do
GEOPROFIL S.C. wiadomości w formie papierowej lub elektronicznej, analogicznie do tego w
jaki sposób została przez Panią/Pana udzielona, z wyraźnym wskazaniem w treści dokumentu
informacji o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wskazania celu w jakim
została udzielona.
7. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące
w wykonywaniu czynności Administratora tj. podmioty świadczące Administratorowi
usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
b. inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
i. kontrahenci GEOPROFIL S.C. – w zakresie niezbędnym do wykonywania
umów zawieranych przez Administratora;
ii. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
iii. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw
księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się
administratorem danych;
c. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również nie będą wykorzystywane do profilowania.
Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Administrator Danych Osobowych: e-mail:
biuro@geoprofil.pl.

