RODO
w Centrum Usług Metrologicznych „LABPOMIAR” Mariusz Bracik
Na podstawie art. 13 ust. 1−2 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 (Dz.Urz.
UE L 2016, Nr 119) zwanego RODO informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych
(również decydującym o sposobie ich wykorzystywania), jest Centrum Usług Metrologicznych
„LAB-POMIAR” Mariusz Bracik z siedzibą w Mysłowicach; ul. 3-go Maja 12.
Aktualne dane kontaktowe (potrzebne do uzyskania szczegółowych informacji w zakresie RODO)
są dostępne na naszej stronie internetowej.
Dane osobowe otrzymujemy i gromadzimy w przypadku założenia przez Państwa zapytania lub/i
zamówienia (w dowolny sposób) oraz w trakcie działań związanych z realizacją przyjętego
zamówienia.
Zebranie przez nas niżej wymienionych danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i
zrealizowania złożonego zamówienia. Gromadzone dane mogą zawierać: imię i nazwisko (lub tylko
nazwisko); pełną lub skróconą nazwę firmy (w przypadku przedsiębiorców); adres e-mail (lub
adresy e-mail); adres pocztowy (lub adresy – jeśli zleceniodawca ma kilka lokalizacji); numer (lub
numery) telefonu – do kontaktu; dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
Podanie w/w danych jest dobrowolne jednak ich podanie jest wymagane dla celów realizacji
zamówienia.
Zebrane dane mogą być wykorzystane do: udzielenia odpowiedni na zapytanie; właściwej realizacji
zamówienia; wymiany wszelkiej korespondencji (również w postaci elektronicznej); rozstrzygania
ewentualnych skarg; zbierania informacji zwrotnych o poziomie zadowolenia z realizacji
zamówienia.
Dodatkowo dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów archiwizacyjnych; w celu
zapewnienia bezpieczeństwa dowolnej korespondencji przekazywanej drogą elektroniczną;
koniecznością windykacji należności oraz ewentualnym prowadzeniem postępowań sądowych.
Udostępnianie Państwa danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) może nastąpić wyłącznie
do firm współpracujących (np. biuro księgowe, firmy kurierskie, sądy, kancelarie prawnicze i
komornicze).
Osoby oraz instytucje przekazujące dane osobowe mają prawo do:
- dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

- przenoszenia danych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- sprostowania (poprawiania, aktualizacji) swoich danych
- żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (aktualny adres i dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej GIODO).
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w w/w celach z
wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie
uzasadnione podstawy w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przechowujemy dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia ostatniego
potwierdzonego kontaktu.

