
Załącznik nr 8

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o ochronie danych osobowych.

Na podstawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informujemy, że od dnia 25 maja 2018 będą obowiązywać poniższe zasady związane z przetwarzaniem Państwa 
danych osobowych przez firmę CEL-MAR sp.j. (zwaną dalej CEL-MAR).

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CEL-MAR sp.j. z siedzibą w Kielcach, przy ul. Ściegiennego 264,  
25-116 Kielce, NIP 9590945745, KRS 0000066351.

2. Państwa dane osobowe

 imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, firma, stanowisko,

 w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby.

zostały pozyskane poprzez: umowy, umowy cywilno-prawne lub z innych stosunków cywilno-prawnych w zakresie 
niezbędnym do ich realizacji.

3. Państwa dane osobowe zgromadzone przez CEL-MAR będą przetwarzane w następujących celach:

a) świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług i sprzedaży towarów, w tym w szczególności wysyłki 
zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji, obsługi serwisowej produkowanych przez nas urządzeń 
oraz innych dostarczanych do napraw serwisowych (podstawa prawna art.6 ust.1 lit.b) Rozporządzenia 2016/679),

b) realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz 
dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych (podstawa prawna art.6 ust.1 lit.c) Rozporządzenia 2016/679),

c) analitycznych i statystycznych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez CEL-MAR (podstawa prawna art.6 ust.1 lit.f) Rozporządzenia 2016/679).

d) ochrony praw CEL-MAR zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w 
ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych (podstawa prawna art.6 ust.1 lit.f) Rozporządzenia 2016/679),

e) przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez 
Państwa osobnych zgód (podstawa prawna art.6 ust.1 lit.f) Rozporządzenia 2016/679).

4. Państwa dane osobowe zgromadzone przez CEL-MAR nie będą podlegały profilowaniu.

5. CEL-MAR może przekazywać Dane Osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym 
dokumencie:

a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT;

b) podmiotom świadczącym na rzecz firmy CEL-MAR umowy, takie jak: dochodzenie należności, usługi prawne, usługi 
księgowe, usługi kadrowo-płacowe;

c) operatorom pocztowym i kurierom;

d) bankom w zakresie realizacji płatności;

e) organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

6. CEL-MAR zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby
chronić Państwa Dane Osobowe. Dane Osobowe będą przechowywane przez CEL-MAR i / lub Przetwarzających dane, 
wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań 
prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i CEL-MAR.

7. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie 
danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
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Ponadto, macie Państwo prawo do:

a) Żądania dostępu do Danych Osobowych;

osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od CEL-MAR potwierdzenia, czy przetwarzane są dane 
osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. CEL-MAR dostarczy 
Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

b) Sprostowania Danych Osobowych;

mają Państwo prawo do sprostowania Danych Osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z 
uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, w
tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

c) Usunięcia Danych Osobowych ("prawo do bycia zapomnianym");

mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących 
Państwa Danych osobowych, a CEL-MAR ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

d) Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych;

w takim przypadku, CEL-MAR wskaże na Państwa żądanie takie Dane Osobowe, a ich przetwarzanie może zostać 
ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

e) Przenoszenia Danych Osobowych;

pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, 
nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez CEL-MAR oraz macie 
Państwo prawo przesłać te Dane Osobowe innemu podmiotowi,

f) Sprzeciwu;

w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z 
Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych Osobowych, a na CEL-MAR może 
ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań, dotyczących Danych Osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, 
prosimy o kontakt pod adresem: 

CEL-MAR sp.j.

25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 264,

tel. 41 362-06-40 lub 41 362-12-46,

adres e-mail biuro@cel-mar.com.pl lub biuro@cel-mar.pl .

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli 
wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku 
będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.
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