Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO)

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”)
informujemy, że:
Administratorem danych osobowych przekazywanych w niniejszej deklaracji członkowskiej będzie
Bogdaro Sp z o o. z siedzibą w ul.Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki (dalej: BG” lub „My”).
1. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z nami poprzez
pocztę elektroniczną: biuro@bogdaro.pl lub pocztę tradycyjną pisząc na adres BG
2. Dane osobowe przetwarzane będą:
1) na podstawie Pani/Pana zgody, w celu prowadzenia działalności co znajduje swoją
postawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
2) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BG, a wynikających m.in. z
przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, takich jak np. konieczność:
a) dokonywania rozliczeń podatkowo-księgowych;
b) prowadzenia i archiwizowania dokumentacji podatkowej i księgowej, co znajduje swoją
podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3) realizacji prawnie uzasadnionych interesów BG, takich jak np.:
a) kontakt z pracownikami BG w sprawach bieżącej BG
b) ewentualne ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, w tym prowadzenie
postępowań sądowych i windykacja należności;
c) archiwizacja danych i dokumentów zawierających dane osobowe dla celów dowodowych;
co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Dostęp do przekazywanych danych osobowych będą mieli przede wszystkim upoważnieni
pracownicy BG. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym BG zleca
wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (podmioty
przetwarzające), np.:
1) bank prowadzący rachunek bankowy BG
2) kancelaria prawna prowadząca sprawy na zlecenie BG
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego (tj. państwa poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania, o których mowa w pkt. 3. Po ustaniu celów przetwarzania, o których mowa w
pkt. 3. dane osobowe mogą być przez nas dodatkowo przechowywane:
1) przez okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń, określone w przepisach prawa, o ile
będą jeszcze istniały jakiekolwiek wzajemne roszczenia;
2) przez okresy archiwizacji dokumentów i danych wymagane powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa; o ile takowe przepisy będą wówczas istniały;
3) przez okresy, w których może być koniecznym udokumentowanie zrealizowania
obowiązków prawnych w zakresie ochrony danych osobowych w trakcie ewentualnych
kontroli organów publicznych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
2) żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także żądania
uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne;
3) żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność
przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO);
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych
prawem (tj. art. 18 RODO);
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację, w przypadkach, gdy dane przetwarzamy w celu realizacji naszych
prawnie uzasadnionych interesów;
6) przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie. Jednocześnie, cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
9. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia
zapytań oraz zgłoszeń na kursy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
wysłania formularza zgłoszeniowego
10. Przekazywane dane osobowe nie będą przetwarzane przez BG w sposób, który skutkowałby
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie
wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Pani/Pana temat, a
następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec
Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływać.

