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) - dalej RODO informujemy, że:
Administratorem przetwarzanych danych osobowych Klientów, byłych Klientów i/lub
potencjalnych Klientów jest Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej
Polskiej z siedzibą w Zielonce ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7. Z Administratorem możecie
się Państwo skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail:
info@ekspercibezpieczenstwa.pl lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres SEBRP
ul. Gorzelnicza 9 04-212 Warszawa z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
-

zawarcia i realizacji umowy;
wystawiania i księgowania faktur sprzedaży;
obsługi płatności i rozliczeń;
obsługi czynności serwisowych;
prowadzenia analiz i statystyk;
prowadzenia działań marketingowych;
ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
archiwizacji danych i dokumentów;
udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje.

Rodzaj zbieranych danych to:
-

dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania);
dane podmiotowe (np. nazwa i adres podmiotu, dane osoby reprezentującej);
dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail);
dane identyfikacyjne (np. numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL, numer NIP);
dane transakcyjne (np. dane dotyczące płatności zobowiązań, dane rachunku
bankowego);
dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej korespondencji);
dane kontraktowe (np. dane wynikające z podpisanych umów, porozumień);
dane dotyczące powiązań prawnych (np. informacje niezbędne do realizacji dyspozycji
zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, upoważnieniem);
dane dostępne publicznie (np. dane z księgi wieczystej).

Prawne podstawy przetwarzania danych:
- przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie otrzymywania drogą
elektroniczną informacji promujących produkty lub usługi podmiotów
współpracujących z Stowarzyszeniem, podmiotów będących członkami
Stowarzyszenia odbywa się na wyrażonej zgody, podstawa artykuł 6 ust. 1 lit a),
- przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy,
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

- przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie dokumentowania zdarzeń
gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych, odbywa się na podstawie
artykułu 6 ust. 1 lit c) RODO;
- przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie ochrony żywotnych interesów
(życia i zdrowia) Pana/Pani lub innej osoby, artykuł 6 ust. 1 lit. d) RODO;
- przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez Administratora lub przez stronę trzecią, zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. f).
Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit b), c) i f) jest
dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit a) jest
dobrowolne i Ma Pani/Pan prawo do niewyrażenia zgody lub cofnięcia wyrażonej zgody
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
danych osobowych, dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przechowywanie danych osobowych:
Dane będą przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji celów zawarcia i realizacji
umowy bądź do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, w przypadku przetwarzania wyłącznie
na podstawie zgody. W przypadkach przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie przepisów
prawa, okres przechowywania danych określają te przepisy. Dane przetwarzana w związku
obroną lub dochodzeniem roszczeń przetwarzane będą przez 3 lata od roku następnego po
ustaniu roszczenia. Dane z korespondencji po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego
zostały zebrane, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny
z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.

Udostępnienie danych może mieć miejsce:
- dla naszych członków Stowarzyszania w związku z realizacją celów przetwarzania;
- podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w tym zajmującym się obsługą
systemów informatycznych, którym zlecone zostały usługi związane z przetwarzaniem
danych osobowych polegające na obsłudze przepływu pochodzącej od Pani/Pana poczty
elektronicznej oraz przechowywaniu Pani/Pana danych;
- podmiotom świadczącym usługi rozliczeniowo – podatkowe;
- instytucjom państwowym i organom publicznym, jeżeli będzie to wynikało
z obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Obecnie nie przekazujemy danych osobowych do odbiorców z Państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

Przysługujące Panu/Pani prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:

•
•
•

•
•
-

-

-

-

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która
jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
danych,
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą
osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną
sytuacją. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba,
że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – na tej
podstawie, można w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych
osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego
sprzeciwu;
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili ma Pani/Pana prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych
osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody należy skierować żądanie pod adres e:mail:
info@ekspercibezpieczenstwa.pl. Pozostałe swoje prawa możesz wnieść do Administratora
w dowolnym momencie, tym celu należy skierować żądanie pod adres e:mail:
info@ekspercibezpieczenstwa.pl. Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.pl.

Zautomatyzowane przetwarzanie:
Obecnie nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają
profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Panią/Pana.

Pozyskiwanie danych:
Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).
Możemy jednak w uzasadnionych przypadkach np. w celu potwierdzenia danych lub
zweryfikowania złożonych oświadczeń pozyskać dane z:
- Elektronicznego Rejestru Ksiąg Wieczystych;
- Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

- Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

