Klauzula informacyjna
Zgodnie z 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) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DPFA Europrymus Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu
przy ul. Bohaterów II AWP 16.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor.od@dpfa-europrymus.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: zawarcia umowy, dziennika elektronicznego i
papierowego, przekazania biuru rachunkowemu – w oparciu o umowę powierzenia.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych
niemożliwe jest zawarcie umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz do momentu całkowitego
rozliczenia zobowiązań finansowych z niej wynikających lub dłużej, jeśli wymagają tego inne uregulowania
prawne.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja,
Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez
Administratora, w tym profilowaniu.

Załącznik do formularza zgłoszeniowego

Aktualizacja na dzień 05.06.2018 r.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych DPFA
Europrymus Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II AWP 16, w celu zawarcia umowy, dziennika
elektronicznego i papierowego, przekazania biuru rachunkowemu – w oparciu o umowę powierzenia.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Miejscowość, data

Załącznik do formularza zgłoszeniowego

Podpis osoby wyrażającej zgodę

