Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w celu zawarcia i wykonywania umowy
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest NASK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Wąwozowej 18 lok. 010

DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email:
odo@nasksa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE
KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani /
Pan skontaktować poprzez email: iod@nasksa.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA
PRAWNA / OPIS
PRAWNIE
UZASADNIONEGO
INTERESU

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
•
Świadczenia usług określonych umową;
•
Bieżącego kontaktu bezpośrednio związanego ze świadczeniem usług
określonych umową;
•
Dochodzenia i ochrony przed roszczeniami.
Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest:
•

w celu świadczenia usług określonych umową oraz bieżącego kontaktu –
niezbędność dla wykonania umowy,

•

w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami - uzasadniony interes
polegający na uzyskiwaniu zaległych należności od osoby, której dane
dotyczą.

ODBIORCY
DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT
i kurierom oraz Poczcie Polskiej S.A. dla potrzeb obsługi korespondencji oraz
podmiotom świadczącym pomoc prawną.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o
okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora.

PRAWA
PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani /
Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych
osobowych.

PRAWO
WNIESIENIA
SKARGI DO
ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, ze przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

