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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem Twoich danych osobowych jest LogConcept Sp. z o.o z siedzibą w 43-100 Tychy przy ul. Towarowej
27. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z
realizacją usługi, zawartej umowy, w celu wykonywania działań przed jej wykonaniem lub zawarciem, przedstawienia
oferty usług własnych, skorzystania z oferty handlowej prezentowanej przez sprzedawcę, odzyskania należności z tytułu
sprzedaży usług/towarów, tworzenia statystyk, zestawień, analiz na potrzeby własne, prowadzenia akcji promocyjnych.
1.

Przedstawicielem Administratora jest Marek Woszczek adres e-mail: marek.woszczek@logconcept.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) marketingowym na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę możesz wyrazić lub odmówić
jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami tu zawartymi w pkt IV.
b) zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)
c) realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy Prawo telekomunikacyjne
(podstawa art. 180a ust. 1 pkt 1, art. 180c, art. 56 ust. 6) oraz ustawy Ordynacja podatkowa (art. 70 § 1)
d) obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia
lub wykonywania umowy z nami zawartej, co jest realizacją naszego prawnie w tym uzasadnionego interesu
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
e) prowadzenia windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
f) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
g) analizy i statystyki (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów,
optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.)
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
h) oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli nie
wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych, prosimy o przesłanie takiej informacji.

4.

Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą archiwizowane zgodnie z
wymaganiami prawnymi.

5.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania
niemożliwa stanie się realizacja umowy, skorzystanie z oferty handlowej lub promocyjnej, realizacja zakupu oraz
działania marketingowe.

6.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia
naszych usług lub zakupu usług innych podmiotów np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie,
transportowe, logistyczne, informatyczne, prawne, księgowe i inne.

7.

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować,
żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec
Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego
administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do
organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

8.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9.

Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.
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