Klauzula informacyjna dla kontrahentów
EURORESSURS Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, zwane dalej „RODO”) informujemy, że:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Administrator - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EURORESSURS Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2 budynek B, 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693264, NIP 5213793441,
REGON 368228548, tel. +48 692458169, adres email: officepl@euroressurs.com.
Cel i podstawy przetwarzania - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych
z obsługą i ewidencjonowaniem obrotu towarów i usług oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z Ustawą
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Ustawą o podatku towarów i usług z dnia 11 marca
2004 r. oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Odbiorcy danych - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: EURO RESSURS AS
z siedzibą w Sandnes (królestwo Norwegii) oraz podmioty przetwarzające dane osobowe
w zakresie obsługi księgowej, prawnej oraz informatycznej EURORESSURS Sp. z o.o. Odbiorcami
mogą być również instytucje państwowe upoważnione z mocy prawa.
Okres przechowywania - Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, szczególnie na podstawie art. 74 Ustawy
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 112 Ustawy o podatku towarów i usług z dnia
11 marca 2004 r. oraz art. 70. § 1 Ustawy o ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo dostępu - Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, które to dane Panią/Pana dotyczą, ich sprostowania, żądania ograniczenia
ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia, tj. otrzymania ich kopii.
Prawo wniesienia skargi - Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO – Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Wymóg podania danych - Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia
umowy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a nie podanie tych danych
spowoduje brak możliwości współpracy i zawierania umów z EURORESSURS Sp. z o.o.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji - Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane
i przetwarzane w sposób skutkujący zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.
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