INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA RODO)
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem z
usług świadczonych w portalu dlaFIRMY.pro, jest ESKALA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: ESKALA lub Administrator) z siedzibą
w miejscowości Altanka (kod poczt.: 96-500), przy Altanka 53, wpisana
do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000731483.
Jeśli za pośrednictwem portalu dlaFIRMY.pro zawrzesz umowę na określony produkt bądź zamówisz usługę, to administratorem Twoich danych
osobowych jest dostawca wybranych przez Ciebie produktów bądź usług.
Zostaniesz o tym poinformowany przed zawarciem umowy lub zamówieniem usługi.
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Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy –
dotyczy osób, które zgłosiły żądanie podjęcia działań zmierzających do
zawarcia umowy;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
usługi.
W jakim zakresie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
ESKALA, jako spółka dystrybucyjna, przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do bezpiecznego przeprowadzenia procedury ofertowo-zakupowej w kanale elektronicznym, przedstawienia spersonalizowanej oferty, rozliczenia transakcji i poprawnego wystawienia faktury VAT. Obejmują one w przypadku
- osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
adres e-mail, który wskażesz w procesie autoryzacji jako właściwy do
przesłania wszystkich informacji, oferty i umów;
numer telefonu komórkowego, który wskażesz w procesie autoryzacji jako
właściwy do komunikacji SMS;
imię/imiona i nazwisko;
PESEL - niezbędny do poprawnego wystawienia faktury VAT;
adres, jaki podasz do faktury, w obowiązującym standardzie: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer posesji i numer lokalu
adres korespondencyjny, na który prześlemy Twoją kartę abonamentu
prawnego i inne dokumenty, w obowiązującym standardzie: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer posesji i numer lokalu
- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
adres e-mail, który wskażesz w procesie autoryzacji jako właściwy do
przesłania wszystkich informacji, oferty i umów;
numer telefonu komórkowego, który wskażesz w procesie autoryzacji jako
właściwy do komunikacji SMS;
Pełną nazwę firmy wraz z imieniem/imionami i nazwiskiem;
NIP - niezbędny do poprawnego wystawienia faktury VAT;
adres siedziby, jaki podasz do prawidłowego wystawienia faktury, w obowiązującym standardzie:
kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer posesji i numer lokalu
adres korespondencyjny, na który prześlemy Twoją kartę Abonamentu
Prawnego i inne dokumenty, w obowiązującym standardzie:
kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer posesji i numer lokalu
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W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
 w celu bezpiecznego przeprowadzenia procedury ofertowo-zakupowej
(wówczas administratorem Twoich danych jest ESKALA);
 w celu zawarcia i realizacji umowy (wówczas administratorem Twoich
danych jest dostawca wybranych przez Ciebie produktów bądź usług);
 w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty
ESKALA Sp. z o.o. i podmiotów współpracujących (wówczas administratorem Twoich danych jest ESKALA).
Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przekazane będą w zależności od wybranych przez
Ciebie produktów lub usług podmiotom współpracującym z ESKALA jako
dostawcy tych produktów lub usług oraz podmioty realizujące płatność w
związku z zawarciem umowy. Dane osobowe mogą zostać udostępnione
także innym podmiotom współpracującym z Administratorami, ale tylko
na podstawie Twojej oddzielnej zgody.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora i dostawców wybranych przez Ciebie produktów bądź usług przez okres niezbędny
do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji
z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której
dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez
przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Twoje prawo do wniesienia sprzeciwu
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
- dostępu do Twoich danych osobowych;
- sprostowania Twoich danych osobowych;
- usunięcia Twoich danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
a ponadto przysługuje Ci prawo do:
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
- przenoszenia Twoich danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.
Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
W kwestiach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty:
- tradycyjnej, wysyłając korespondencję na adres Administratora tj.
96-500 Altanka, Altanka 53
- elektronicznej, wysyłając wiadomość pod adres e-mail: iodo@eskala.pl.

| KRS: 0000731483
| NIP: 8371848740

