Klauzula informacyjna dla odbiorców usług świadczonych przez BAKUPI SP. Z O.O.

1. ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH jest firma „BAKUPI” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Boczki 30, 95-035 Ozorków (punkt obsługi
klienta Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11) telefon kontaktowy (42) 710 23 64, e-mail
biuro@bakupi.pl, reprezentowana przez Prezesa Spółki.
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH został wyznaczony na podstawie art. 37 rozporządzenia
przez firmę BAKUPI SP. Z O.O. .
Kontakt bezpośredni z Inspektorem Ochrony Danych – Anną Stępińską: aste.dpo@gmail.com
3. CELEM PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH jest świadczenie usług
wodno-kanalizacyjnych na Państwa rzecz przez firmę BAKUPI SP. Z O.O.
4. PODSTAWĄ PRAWNĄ PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH przez
firmę BAKUPI SP. Z O.O. jest zgodnie z rozporządzeniem:
a. art. 6 ust. 1 lit. a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, udzielona od osoby, której
dane dotyczą, 2. art. 6 ust. 1 lit. – w przypadku danych przetwarzanych w celach
kontaktowych
b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy
5. Każdy pracownik, który ma dostęp do danych osobowych odbiorców usług został zapoznany z
zasadami ochrony danych osobowych i upoważniony do przetwarzania danych osobowych
6. Każda osoba fizyczna, której dane są przechowywane i przetwarzane przez firmę BAKUPI
SP. Z O.O. ma prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą,
b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d. przenoszenia danych,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego
7. Dane osobowe będące w administrowaniu BAKUPI SP. Z O.O., nie będą podlegały
zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji i profilowaniu oraz nie będą
wykorzystywane do celów marketingowych.
8. Odbiorcami danych osobowych będących w administrowaniu BAKUPI SP. Z O.O. są
wyłącznie organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego
postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

