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Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję,

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NOVA sp. z o.o. z siedzibą w 33-300 Nowy Sącz, ul. Tarnowska 120, reprezentowana przez
Pana Prezesa Krzysztofa Krawczyka ;
2) powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z który może się Pan/Pani skontaktować pisząc na adres iod@nova-ns.eu lub na adres
korespondencyjny NOVA sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Tarnowska 120
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji wiążącej nas umowy, prowadzenia działalności gospodarczej
zgodnie z przepisami prawa (księgowość), na podstawie 6 ust. 1 lit. b i lit. c, RODO ;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
❏

podmioty przetwarzające którym zlecamy operacje przetwarzania danych - Biuro Księgowe, Biuro Prawne,

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany aktami prawnymi związanymi z przepisami księgowo - skarbowymi;
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań związanych z:
❏

Umowy najmu zgodnie z art. 659 Kodeksu cywilnego

❏

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 622)

❏ Rozporządzenie z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122)
10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w sposób automatycznego podejmowanie
decyzji w tym w formie profilowania.
Informujemy również, że:
11) 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.
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