INFORMACJE ADMINISTRATORA DANYCH – CIRET SP. Z O.O. z siedzibą w Straszynie
Szanowna Pani/Szanowny Panie,
poniżej podajemy istotne informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez CIRET Sp.
z o.o. z siedzibą w Straszynie wymagane przepisami tzw. rozporządzenia RODO1. Przekazanie
informacji następuje w związku z otrzymaniem Pani/Pana zapytania o ofertę.
Administrator Pani/Pana
danych osobowych i jego
dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
CIRET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Straszynie (83-010) przy ul. Starogardzkiej 42, wpisana do rejestru
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
nr KRS: 0000013259, której akta rejestrowe przechowywane są
w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca
NIP: 5932153199, REGON: 191750477, o kapitale zakładowym
w wysokości: 1 335 000,00 złotych (dalej jako: „CIRET”).
Może Pani/Pan skontaktować się z CIRET w następujący sposób:
a) telefonicznie ( 586834053) mailowo: biuro@ciret.pl
b) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: CIRET Sp. z
o.o., ul. Starogardzka 42, 83-010Straszyn, z dopiskiem
„Ochrona danych osobowych”.

Cele i podstawy prawne
przetwarzania danych
osobowych oraz prawnie
uzasadnione interesy
CIRET

1rozporządzenie

CIRET przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
a) złożenia oferty zgodnie z Pani/Pana zapytaniem.
Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6
ust. 1 lit. b RODO).
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z
realizacją Pani/Pana zapytania lub z przetwarzaniem
danych osobowych. Przetwarzanie jest niezbędne do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu CIRET (art. 6 ust. 1
lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń;
c) spełnienia ciążących na CIRET obowiązków prawnych
wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów
prawnych nałożonych na CIRET (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.Urz. UE L 119, s. 1).

Kategorie odbiorców
danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty
z następujących kategorii:
a) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących
przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe);
b) świadczące usługi:
− z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,
− informatyczne i nowych technologii,
− z zakresu marketingu,
− pośrednictwa w zawieraniu umów,
− prawne i windykacyjne.

Okres przechowywania
Pani/Pana osobowych
danych

CIRET będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących
okresach, zależnie od celu:

Przysługujące Pani/Panu
prawa

Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),
ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. W przypadku chęci
skorzystania z któregokolwiek ze wskazanych praw należy
skontaktować się z CIRET - przy użyciu danych wskazanych
powyżej.

a) odpowiedzi na zapytanie o ofertę– w okresie do 3 miesięcy od
dnia przesłania oferty przez CIRET, chyba że wcześniej
zawrze Pani/Pan z nami umowę lub oświadczy, że nie ma
zamiaru jej zawrzeć. Okres ten może ulec przedłużeniu w
przypadku trwania negocjacji i wtedy dane będą przetwarzane
przez okres 1 miesiąca od zakończenia negocjacji;
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - do momentu
przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji Pani/Pana
zapytania lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych
osobowych albo do momentu uwzględnienia sprzeciwu;
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na CIRET - do
momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych
wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Informacja o wymogu lub Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do
dobrowolności podania
realizacji Pani/Pana zapytania.
danych oraz
konsekwencjach ich
niepodania

