KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW
1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest ASM GROUP
S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 18, e-mail: kontakt@asmgroup.pl,
telefon: 22 829 94 61, strona internetowa: www.asmgroup.l (dalej: „my”).
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2. Cel i podstawa przetwarzania danych: Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu
a) zawarcia i realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) 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: RODO)
b) dochodzenia ew. roszczeń lub obrony naszych praw - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest
dochodzenie lub obrona roszczeń)
Odbiorcy danych: Twoje dane będziemy przekazywać właściwemu Urzędowi Skarbowemu,
spółkom należącym do naszej grupy kapitałowej, dostawcom usług prawnych i doradczych
wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń/obrony praw (w szczególności
kancelariom prawnym).
Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres
przedawnienia zobowiązania podatkowego tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wynikającego z zawartej umowy.
Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będziemy
przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu
cywilnego.
Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do żądania ich przeniesienia oraz złożenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.
Powyższe uprawnienia możesz zrealizować korzystając z danych kontaktowych wskazanych
powyżej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Dobrowolność podania danych: Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia
umowy, nie jesteś zobowiązana/y do ich podania, jednakże konsekwencją niepodania danych
będzie brak możliwości zawarcia z Tobą umowy.

