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, Dz. Urz. UE L Nr
119 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, dalej „Rozporządzenie”) pragniemy dopełnić
obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa, o tym że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Zakład Elektroniczny Omega
Sp. z o.o. z siedzibą w Morawicy, 32-084 Morawica, tel. +48-12-390-66-00, fax +48-12-444-6568, omega@zeomega.pl, NIP PL 679-002-90-81, REGON – 003925744, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS0000145175,
Kapitał zakładowy 196 500,00 zł.
2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email omega@zeomega.pl . We
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych można też napisać do adres pocztowy: Zakład
Elektroniczny Omega Sp. z o.o. z siedzibą w Morawicy, 32-084 Morawica.
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie i na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w tym przede wszystkim na podstawie Rozporządzenia. W szczególności dane
osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia tj. dla
wykonania określonego celu, na podstawie uprzedniej zgody (a), w celu wykonania
umowy/zamówienia lub do podjęcia działań́ przed zawarciem umowy/zamówienia (b), w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (c), do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę ̨ trzecią,
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą ̨ (f).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych
celów.
5. Administrator nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to
konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to
określone prawem.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania,
ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia skargi od
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie danych, które zostały przekazane na
podstawie zgody na przetwarzanie danych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
cofnięciem.
7. Dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym na użytek własny –
jedynie do realizacji naszych usług. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, będą to upoważnieni pracownicy
Administratora, organy i urzędy w celu wykonania obowiązków ustawowych związanych z
zawartymi umowami, podmioty świadczące na rzecz administratora danych usługi w celu
realizacji umów oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi księgowe,
marketingowe, IT, prawne; ubezpieczyciele.
8. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w zakresie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

