KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W związku z rozporządzeniem stosowania z dniem 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”),
przekazujemy Pani/Panu poniższą informację o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a także o prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i
wykonania umowy. W przypadku niepodania tych danych, zawarcie i wykonanie umowy jest
niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na
podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Usługi Pogrzebowe ABRAM Urszula
Holewa z siedzibą przy ul. Limanowskiego 31 w 63-400 Ostrów Wielkopolski zwana dalej
„Administratorem”.
Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:
Usługi Pogrzebowe ABRAM Urszula Holewa
ul. Limanowskiego 31
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 737-10-40
e-mail: biuro@abram.net.pl
2. CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przzetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) odpowiedzi na zapytania - na podstawie art.6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony
interes),
b) przedstawiania ofery - na podstawie art.6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes),
c) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług - na podstawie art.6 ust. 1 lit. f)
RODO (prawnie uzasadniony interes),
d) zawarcia i wykonania umowy - na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędnośc do
zawarcia i wykonania umowy),
e) realizacji obowiązków prawno-podatkowych - na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) RODO
f) ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami ora dochodzenia roszczeń - na podstawie
art.6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes).

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, w
szczzególności w akresi obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, ochrony osób i
mienia lub ochrony danych osobowych.

Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (w szczególności kopia dowodu osobistego - w celu
potwirdzenia pokrewieństwa lub powinowactwa) w celu udzielenia wsparcia w ubieganiu się o
zasiłek pogrzebowy.
Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do
oganizacji międzynarodowych.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy przez okres niezbędnyc
do realizacji umowy przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu,
a w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez okres ich
przzedawienia. W zakresie realizacji obowiązków prawno-podatkowych będzie to okres
wymagany przepisami prawa (m. in. w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej oraz
wiązanej usykaniem zasiłku pogrzebowego).

5. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO)
b) prawo sprostowania danych (art. 16 RODO)
c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
6. SPOSÓB REALIZACJI PRAW
Jest Pani/Pan uprawiona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw o których mowa w punkcie 5
w następujący sposób
a) adres e-mail: biuro@abram.net.pl
b) adres korespondencyjny: ul. Limanowskeigo 31, 63-400 Ostrów Wielkopolski
c) telefon kontaktowy: +48 62 737-10-40

7. SKARGA DO ORGANU NADZORU
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres organu tj. Ul Stawki 2,
00-193 Warszawa.
8. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH
Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany,
w szczególności w oparciu o profilowanie.

Z powyższą klauzulą informacyjną zapoznałam/em sę:

_______________________
Data

___________________________________
Czytelny podpis

