Klauzula informacyjna RODO
dla Klientów (przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą)
1.

Dane osobowe Klientów biorących udział w promocji organizowanej przez Atlas sp. z o.o. przetwarzane będą przez
Administratora danych osobowych, będącego równocześnie Organizatorem promocji.
2. Administratorem danych osobowych jest firma Atlas sp. z o.o. (Atlas), adres: 91-222 Łódź ul. Św. Teresy od Dzieciątka
Jezus 105, KRS 0000264887.
Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:
a. adres: 91-421 Łódź, ul. Kilińskiego 2
b. e-mail: atlas@atlas.com.pl; odo@atlas.com.pl,
c. tel.: 42 631 88 00, 42 631 77 60.
3. Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych Klientów: nazwa firmy, dane rejestrowe firmy
(adres, numer NIP) oraz dane do wysyłki (nazwa firmy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu) a także inne dane zawarte
na pieczątce Klienta zamieszczanej na formularzu zamówienia na regały/kosze.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z braniem przez Klienta udziału w promocji, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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).
5. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane:
a. na potrzeby przeprowadzenia promocji – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
b. w celu wykonania przez Administratora danych obowiązku prawnego tj. obowiązku przechowywania dokumentów
księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a. na potrzeby przeprowadzenia promocji – do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z jej organizacją,
b. w celu wykonania obowiązku prawnego tj. obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat
od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały
ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,
c. w przypadku zgłoszenia reklamacji - do czasu jej rozpatrzenia oraz w celu realizacji obowiązku przechowywania
dokumentów księgowych – przez okres 1 roku od dnia rozpatrzenia reklamacji
d. w celu dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu przeprowadzenia promocji – do czasu aż te roszczenia się
przedawnią.
7. W celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania promocji odbiorcami danych osobowych Klientów będą firmy
współpracujące z Administratorem danych w zakresie usług IT, kancelarie prawne świadczące usługi prawne na rzecz
Administratora, podmioty świadczące dla Administratora usługi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe
współpracujące z Administratorem.
8. Dane osobowe Klientów będą przekazywane do: Sri Lanki tj. do państwa trzeciego, w którym, zapewniamy odpowiednie
zabezpieczenia danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję
Europejską. Odbiorcą danych w wyżej wymienionym państwie trzecim jest firma IFS SRI LANKA LTD, 501 Galle Road;
Colombo 06, Sri Lanka, której nasz podmiot przetwarzający (Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe
Sp. z o.o.) powierza przetwarzanie danych osobowych, ponieważ firma w państwie trzecim świadczy usługi serwisowe
systemu informatycznego służącego do rejestracji sprzedaży. W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo żądania
uzyskania kopii swoich danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
9. Klient posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do uzyskania kopii danych i przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia
przetwarzania.
10. Administrator danych informuje, że w prawnie uzasadnionym interesie dane Klienta będą również przetwarzane w
ramach marketingu bezpośredniego. Klient ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania
dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.
11. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
12. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi udział Klienta w promocji.

