KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych),dalej jako RODO, publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1
informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eurocert Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02884) przy ul. Puławskiej 474, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000408592, zwana dalej Administratorem
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt
za pośrednictwem maila iod@eurocert.pl lub poczty tradycyjnej na adres jw.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO w celu zarządzania
certyfikatem zgodnie z zawartą umową, art. 6 ust 1. lit c RODO – w celu wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze, art. 6 ust. 1 lit f RODO – w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania określonych
powyżej celów, przewidziany w przepisach prawa (Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, ustawa z dnia23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny).
W wymagających tego przypadkach Administrator Danych ubiegał będzie się o wyrażenie Pani/Pana
zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyraźnie zadeklarowanym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane najpóźniej do momentu wycofania zgody.
Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy i świadczenia przez nas usług oraz
rozpatrzenia zgłoszenia. W przypadku ich niepodania usługa nie będzie mogła być świadczona, a
zgłoszenie rozpatrzone.
W określonych sytuacjach możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe. Często jest to niezbędne do
realizacji umowy lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Pani/Pana dane osobowe
możemy przekazywać następującym odbiorcom: naszym autoryzowanym partnerom
(https://sklep.eurocert.pl/pl/i/Punkty-Sprzedazy/14), podwykonawcom współpracującym z nami na
podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, dostawcom usług
teleinformatycznych, dostawcom usług kurierskich, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych
usług lub organizacji naszych akcji marketingowych, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi
doradcze, audytowe, pomoc prawną, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje
finansowe), podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (w tym sądom,
prokuraturze, policji).
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,

c)
d)
e)
f)
g)

usunięcia swoich danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
przenoszenia danych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody
nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem,
h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania.
Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.
W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail:
iod@eurocert.pl
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

