
W związku  z  rozpoczęciem  stosowania  z  dniem 25  maja  2018  r.  Rozporządzenia  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)

(dalej  Rozporządzenie  2016/679),  informujemy,  iż  od  dnia  25  maja  2018  r.  będą  Pani/Panu

przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

przez firmę LOGOS Zenon Styczyrz.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018

r.  aktualne  będą  poniższe  informacje  i  zasady  związane  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych

osobowych przez LOGOS Zenon Styczyrz

1.  Administratorem  Pani/Pana   danych  osobowych  jest  LOGOS Zenon  Styczyrz  z  siedzibą  w

Dąbrowie Górniczej, Kościelna 69A

2. LOGOS Zenon Styczyrz wyznaczyła Zenona Styczyrz na osobą ds ochrony danych, z którym

można skontaktować się poprzez e-mail zenon@logos.sosnowiec.pl w każdej sprawie dotyczącej

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a)  w  celu  świadczenia  przez  LOGOS  Zenon  Styczyrz  zamówionych  przez  Panią/Pana  usług

tłumaczeniowych.

b) dla     celów    wypełnienia     obowiązków    prawnych ciążących  na  firmie  LOGOS  Zenon

Styczyrz na podstawie powszechnie  obowiązujących przepisów prawa,

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy LOGOS Zenon Styczyrz polegającego na

ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami,

d) we wszelkich innych celach związanych wyłącznie z zamówionymi przez Panią/Pana usługami.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

a)  tłumaczom  kompetentnym  w  zakresie  języka  w  ramach  którego  zamówiła  Pani/Pan  usługę

tłumaczeniową,

b) pracownikom firmy  LOGOS Zenon Styczyrz zajmującym się obsługą Pani/Pana zlecenia

c) operatorom pocztowym i kurierom,

d) bankom w zakresie realizacji płatności.



e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

f) pozostałym osobom/podmiotom zobowiązanym do otrzymania tych danych wyłącznie w związku

z realizacją zamówionego przez Panią/Pana tłumaczenia

6 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zlecenia tłumaczenia. Okres

przetwarzania 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 LOGOS Zenon Styczyrz. Po tym okresie dane

będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami

o rachunkowości. 

7.  Każdą  z  wyrażonych  zgód  można  wycofać  w  dowolnym  momencie.  Wycofanie  zgody  nie

wpływa  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania  dokonanego  przed  jej  wycofaniem.  Dla  celów

dowodowych prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną na adres siedziby firmy

lub adres zstyczyrz@tlumacz.edu.pl

8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych  oraz  prawo  wniesienia  sprzeciwu

względem przetwarzania danych.

9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się

ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych

narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

11.  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  sprzeciwu  względem  przetwarzania  danych

osobowych.

12.  Podanie danych osobowych jest wymagane przez LOGOS Zenon Styczyrz w celu realizacji

Pani/Pana tłumaczenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez LOGOS

Zenon Styczyrz jest brak możliwości realizacji zamówionego przez Panią/Pana tłumaczenia.


