
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

25 maja  2018 roku zacznie  obowiązywać  Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego  i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia  27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych (określane w skrócie- RODO). 

W  związku  z  tym  NEST  Paliwa  Paweł  Kowalczyk  przedstawia  podstawowe  informacje  na  ten  temat  oraz  zasady
przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Kto jest administratorem danych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie:
NEST Paliwa Sp. z o.o.
Ul. Transportowa 25 

70-715 Szczecin 
NIP 9552569010

REGON: 524037411
KRS: 0001010272

Aby uzyskać wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z nami drogą 
elektroniczną, pod adresem e-mail biuro@nest-wegiel.pl lub pisemnie na  wyżej podany adres.

2. Dane jakie pozyskujemy

Do  zawarcia  i  wykonania  umowy,  tym  samym  świadczenia  Państwu  usługi  pozyskujemy dane  osobowe  zwykłe,  które  mogą
obejmować: imię, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, pesel, NIP, adres siedziby firmy, adres e-mail, numer telefonu.
Jeżeli wymają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych, np. ze względów rachunkowych czy
podatkowych.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Dane osobowe zbierane są i przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, w jakich zostały zebrane (podstawa
prawna: art 6 ust.1 lit. a,b,c,f RODO), czyli:

• zawarcie i realizacja umowy sprzedaży towaru i dostarczenia go na wskazany adres,
• wykonania  obowiązków  podatkowych  i  rachunkowych,  takich  jak  –  wystawianie  faktur,  dowodów  dostaw  i  innych

dokumentów księgowych,
• realizacji umów dotyczących współpracy z podmiotami świadczącymi dla nas usługi, tj. biuro rachunkowe, firmy prawnicze,

transportowe, informatyczne, pocztowe i kurierskie, 
• identyfikacji i kontaktu, a w celach marketingowych za dodatkową zgodą, 
• windykacji należności,
• analiz statystycznych,
• archiwizacji,

4. Komu udostępniamy Państwa dane

Państwa dane przekazujemy: 

• Firmom  świadczącym nam usługi m. in.  prawne, podatkowe, rachunkowe, informatyczne, kurierskie i pocztowe,
• Naszym kooperantom 
• Organom, Instytucjom i Urzędom, np. Urząd Skarbowy

5. Przechowywanie Państwa danych

Dane osobowe przechowywane są przez cały czas obowiązywania umowy, a także po jej  zakończeniu. Z uwagi na  możliwość
pojawienia się  roszczeń i ciążących na nas obowiązków wynikających z prawa, okres przechowywania danych osobowych to 10 lat,
a w uzasadnionych przypadkach, okres ten może się wydłużyć.

6. Państwa prawa

Przysługują Państwu prawa do: sprostowania, dostępu i usunięcia danych, otrzymania ich kopii,  ograniczenia i sprzeciwu wobec ich
przetwarzania,  a  także  do  ich  przenoszenia.  Jednocześnie  informujemy,  że  nie  podejmujemy zautomatyzowanych  decyzji  i  nie
profilujemy Państwa danych osobowych.
Formalną skargę możecie Państwo złożyć do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, korzystając z adresu e-mail
kancelaria@u  odo.gov.pl lub nr telefonu 22 531 03 00
Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne  i  jednocześnie  warunkiem zawarcia  i  wykonania  umowy.  Odmowa podania  przez
Państwa danych skutkować będzie nie zawarciem umowy lub jej rozwiązaniem.
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