INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ORTOVITA SP. Z O.O. W RZESZOWIE
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych)
informujemy, że:
1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest ORTOVITA Sp. z o.o. z siedzibą
w Rzeszowie, ul. Orzechowa 7/2, 35-113
Rzeszów, tel. 17 230-62-00, e-mail:
info@ortovita.net.
2) Inspektorem ochrony danych jest Pan Konrad Janicki, tel. 607-585-252.
3) Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, wystawiania
i przyjmowania faktur na podstawie:
- ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121poz 591 z póź. zm),
- ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z póź.
zm.),
- ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z póź.
zm.),
4) Pana/i dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyższych celów. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oprócz
podmiotów upoważnionych do uzyskania informacji na mocy prawa.
5) Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6) Pana/i dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne: faktury
z danymi wystawione przez siebie lub w swoim imieniu, w tym faktury będące duplikatami
tych faktur, faktury korygujące – do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania
podatkowego tj. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin
płatności podatku.
7) posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) podanie przeze Pana/ią danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym i pochodzą one
od właścicieli danych.
9) posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10) Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (wyłącznie
z udziałem człowieka), w tym nie będą podlegały profilowaniu.

