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Preambuła
W związku z Rozporządzeniem 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 (RODO/GDPR) uprzejmie
informujemy, że Pani/Pana/Państwa/Państwa pracowników i/lub przedstawicieli dane osobowe
są przetwarzane przez IT Pomoc Sp. z o.o. w celach i na zasadach niżej opisanych.

Administrator Danych Osobowych
Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest spółka IT Pomoc Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, kod pocztowy 50-312, ul. Stefana Żeromskiego 62 lok. 2, nr KRS 0000641889,
NIP 898-222-49-68.
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres siedziby Spółki i/lub na adres email:
itpomoc@itpomoc.pl oraz nr telefonu 730 020 020.

Cel przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy oraz rozpatrywania
ewentualnych roszczeń z nią związanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcy Danych Osobowych
Spółka nie przekazuje danych osobowych jakimkolwiek - innym podmiotom jeżeli cel przetwarzania
jest różny od realizacji zawartej umowy, lub w przypadkach, gdy o uzyskanie danych
ubiega się uprawniony podmiot na podstawie przepisów prawa.
Dla realizacji umowy, przetwarzane dane osobowe Spółka może przekazywać następującym
podmiotom: podwykonawcom, firmom księgowym, firmom świadczącym usługi marketingowe,
windykacyjne oraz innym podmiotom, z którymi administrator współpracuje, a także organom
publicznym, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa. Państwa dane będą
przetwarzane w czasie realizacji celu, dla którego zostały pobrane, a także do czasu przedawnienia
roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwem lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej,
co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.
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Czas przetwarzania danych
Spółka przetwarza dane osobowe przez okres realizacji umowy. Po zakończeniu umowy
dane są nieodwracalnie usuwane, o ile wymaganiami odrębnych przepisów prawa Spółka nie jest
zobligowana do ich przechowywania i nie istnieje uzasadniony interes Administratora danych.

Profilowanie
Spółka nie wykorzystuje danych osobowych do celów profilowania.

Prawa osób, których dane są przetwarzane
Informujemy, iż posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo do wniesienia skargi
W przypadku, kiedy uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane przez IT Pomoc Sp. z o.o.
niezgodnie z przepisami RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednakże stanowić może warunek zawarcia
współpracy biznesowej i realizacji umowy.
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