INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW I KLIENTÓW
ZAWIERAJĄCYCH UMOWY Z ARTBIX ARTUR KUBIK

Szanowny Kliencie/Szanowny Partnerze,
decydując się na podjęcie współpracy z ARTBIX przekazujesz nam swoje dane osobowe. Zgodnie z art. 13 ust.
1 i 2 Rozporządzenia 2016/6791 (dalej także jako RODO) gromadząc Twoje dane osobowe informujemy Cię,
że:
1. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych w zakresie wymaganym powyższą umową jest
niezbędnym warunkiem jej skutecznego zawarcia.
2. Administratorem danych osobowych, które przekazujesz w ramach ww. umowy będę ja - Artur Kubik
prowadzący działalność pod firmą ARTBIX Artur Kubik z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy
ul.Majkowskiej 11, NIP:6181944853 (dalej także jako ARTBIX).
3. Współadministratorem tych danych, a więc podmiotem współdecydującym o ich wykorzystaniu i
zabezpieczaniu - w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji postanowień zawieranej umowy
– będzie ARTBIX sp. z o.o. z siedzibą w Piotrowie (62-812) pod nr 43B wpisana do rejestru

przedsiębiorców pod nr KRS: 0000716831, NIP: 9680989901.
4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz
kontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: biuro@artbix.pl lub dzwoniąc pod numer tel.
505526970.
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celach:

a) zawarcia niniejszej umowy oraz realizacji jej postanowień, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) rozliczenia ww. usługi, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności wypełniania
obowiązków wynikających z prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust.1
lit. c RODO,
c) realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami
o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z wykonaniem umowy będącej
podstawą wystawienia faktury, a także wykonywania przez nas praw związanych z dochodzeniem takich
roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
6. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być:

a) partnerzy biznesowi oraz klienci ARTBIX wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla prawidłowej
realizacji obowiązków wynikających z zawartej z Tobą umowy,
b) kancelarie prawne lub inne podmioty świadczące usługi prawne lub doradcze w sytuacji, gdy jest to
niezbędne ze względu na dochodzenie roszczeń o charakterze prywatno lub publicznoprawnym lub ochronę
naszego przedsiębiorstwa przed takimi roszczeniami.
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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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

7. Dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów lub
podmiotów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego
postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
8. Przekazane dane będą przetwarzane przez nas przez okres przedawnienia roszczeń o charakterze
prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym (wynikających m. in. z obowiązków podatkowych)
związanych z wykonaniem usługi.
9. Na podstawie przekazanych danych nie będą podejmowane wobec Ciebie jakiekolwiek
zautomatyzowane decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4
RODO.
10. Jednocześnie informujemy, że przysługują Ci następujące uprawnienia:

a) żądania w każdym czasie dostępu do przekazanych nam danych osobowych,
b) do sprostowania przekazanych danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) sprzeciwu wobec poszczególnych operacji przetwarzania tych danych,
e) żądania usunięcia tych danych z naszych zbiorów (prawo ,,do zapomnienia’’) w chwili, gdy nie
będziemy mieć podstaw do dalszego przetwarzania tych danych
oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia
w zakresie ochrony danych osobowych.
Niezwłocznie zrealizujemy Twoje żądania, o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Rozporządzenia 2016/679 nie przewidują możliwości
realizacji określonego uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w Twoim żądaniu. O
fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa
powiadomimy Cię bez zbędnej zwłoki.

Dziękujemy, że zapoznałeś się z powyższymi informacjami.

