
WYKOPY,ROZBIÓRKI, ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY DROGOWE, NIWELACJE, USŁUGI MASZYNAMI BUDOWLANYMI, USŁUGI TRANSPORTOWE

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem  Państwa dancyh osobowych jest: „JAGEZ” Firma Transportowo-Usługowa, Zdzisław Jagiełło, 93-
331 Łódź, ul.Kurczaki 43/35, biuro@jagez.pl, tel.602 257 172, NIP 729-000-92-13

2) Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator są: 
a. prowadzenie korespondencji związanej z pozyskaniem,realizacją oraz rozliczaniem kontraktów
b. rozliczanie zakupów i sprzedaży
c. rozliczanie faktur

3) Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
4) Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim, z którymi „JAGEZ” F.T.U. ma zawartą umowę 

współpracy, tj.: bankom, firmom windykacyjnym, kancelarii radcy prawmego, podmiotom świadczącym usługi 
informatyczne w celu realizacji umowy, a także podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa.

5) Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
6) Dane osobowe będą przetwarzane/przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie 

przechowywania dokumentacji ustalonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określa Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług, zawartych umów, oraz realizowanej współpracy. 

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. 

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących kontaktując 
się z Administratorem przez powyższe dane kontaktowe. Przysługuje Państwu prawo  wniesienia skargi do Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

 Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest 
dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje 
profilowanie.
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