Klauzula informacyjna
W wykonaniu art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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)
uprzejmie informuję, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MAXBUD NOVEO Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Gen.
Jakuba Jasińskiego 26A/1, 91-493 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000732935, REGON: 36281674100000, NIP: 7262657957
adres e-mail: biuro@maxbudnoveo.pl, telefon kontaktowy : 42 251-02-51, 501704-580 (dalej jako „ADO”).
2. Pani/Pana Dane osobowe podane na potrzeby zawarcia umowy w postaci
zwykłych danych osobowych wskazanych w art. 4 RODO tj. :

- dane identyfikacyjne ;
- dane adresowe;
- numery kont bankowych

są lub będą przetwarzane w celu:

- zawarcia, realizacji i rozliczenia zawartej umowy lub podjęcia działań przed jej
wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
- realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO);
- prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych (pracownicy), a także podmioty
pośredniczące przy jej wykonaniu oraz rozliczeniu m.in. firmy księgowe, prawne.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania
umowy, jednakże dane niezbędne dla potrzeb księgowych i archiwalnych będą
przechowywane nie krócej niż przez 5 lat po zakończeniu roku obrachunkowego,
w którym doszło do wykonania umowy.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania
poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu
danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia
sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
7. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co
pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
8. Jest Pan/Pani uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do
zawarcia/zrealizowania/rozliczenia umowy, zaś konsekwencją
niepodania
danych osobowych będzie niemożność jej zawarcia/zrealizowania/rozliczenia.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.

