Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

ASKOM Sp. z o.o.
ul. Józefa Sowińskiego 13
44-100 Gliwice
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) W celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację, a podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie 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 (dalej RODO),
b) W celu spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) W celu realizacji usługi szkoleniowej i wystawienia stosownego zaświadczenia, potwierdzającego udział
w szkoleniu – co jest niezbędne do wykonania zawartej umowy, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz na podstawie
udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
d) W celu obsługi Pani/Pana zapytania/zgłoszenia, przesłanego do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej
i/lub formularzy dostępnych na stronie www.asix.com.pl, związanego z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze,
e) Dla celów dochodzenia roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO dla prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
jakim jest zabezpieczenie roszczeń Administratora,
f) Dla celów badania jakości świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – dla prawnie uzasadnionego celu Administratora,
jakim jest analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej do oceny płynności finansowej Administratora,
g) Dla prawnie uzasadnionych celów tj. prowadzenia analizy i statystyki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – analiza
wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
h) Marketingu i promocji usług lub produktów na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) Wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b) Podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora,
c) Banki – w zakresie obsługi płatności,
d) Kancelarie prawnicze,
e) Operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie.
4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w przypadku:
a) Umowy – przez cały okres trwania umowy oraz w czasie negocjacji w celu zawarcia umowy,
b) Zgody – do momentu jej odwołania,
c) Prawnie uzasadnionego interesu – do momentu ustania tego interesu,
d) Negocjacji w wyniku, których nie doszło do zawarcia umowy – do końca roku kalendarzowego następującego
po roku, w którym ostatni raz kontaktował się Pan/kontaktowała się Pani z nami w celu zawarcia umowy. Okres ten może
zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych
w celach marketingowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne. Odmowa podania danych
osobowych niezbędnych do zawarcia umowy skutkuje nie zawarciem umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych
osobowych jest dobrowolne i odmowa podania danych osobowych w tym zakresie nie wywołuje żadnych negatywnych
skutków.

