Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: spółka Aurator Sp. z o.o., ul. Chorzowska 58, 44-100
Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000569556, NIP: 6312658988, REGON: 362673224.
Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Podstawa przetwarzania danych osobowych zależna będzie od tego jakie dane i w jakim celu będziemy
przetwarzać.
W przypadku podania danych osobowych przy zawarciu umowy nie musimy prosić o Państwa zgodę na ich
przetwarzanie ponieważ dane te są niezbędne do wykonania umowy, podstawą przetwarzania będzie zatem art. 6
ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także art. 6 ust. 1 lit.f (RODO) albowiem część danych
niezbędnych do realizacji umowy będzie przetwarzana w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora.
W przypadku kierowania do Państwa treści marketingowych podstawą prawną przetwarzania jest nasz
uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f ( RODO). Treści marketingowe kierowane będą drogą
komunikacji, na którą wyrazili Państwo zgodę.
Jeśli będziemy chcieli wykorzystać podane przez Państwa dane do innych celów poprosimy o Państwa wyraźną
zgodę na przetwarzanie danych w tym celu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit.a.
Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych ?
Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy oraz w innych celach, o ile wyrazicie Państwo na to zgodę.
Jak nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane ?
Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez
Państwa zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
będą przechowywane na czas zgodny z obowiązującymi przepisami w szczególności z uwzględnieniem przepisów o
przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.
Zgoda i jej cofnięcie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji usługi. W przypadku konieczności
wyrażenia zgody w każdej chwili możecie Państwo ją cofnąć bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Aby
cofnąć zgodę wystarczy wysłać e-mail na adres kampka@aurator.como.pl, zadzwonić pod numer telefonu 32 301
20 97 lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres AURATOR Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 58.
Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed jej cofnięciem tzn. do momentu
cofnięcia zgody przetwarzanie danych osobowych jest legalne.
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Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi osobowymi?
Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.
Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Komu możemy przekazań Państwa dane osobowe?
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze
zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o
stosowną podstawę prawną.
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