TABELA INFORMACYJNA
- spełnienie wymogu z art. 13 RODO

1.

Administrator Danych

Lazell Parfums A. i K. Orłoś Sp. J.

2.

Dane kontaktowe

ul. Gen. Berlinga 98,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Nr tel.: 22 775 61 61

3.

Cele przetwarzania
oraz podstawa prawna
przetwarzania

- wykonywanie czynności zgodnie z udzieloną zgodą (art. 6 ust.
1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 1 lit. a) RODO)
- wykonywanie czynności niezbędnych do wykonania umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
- wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
- przetwarzanie niezbędne do obrony żywotnych interesów
osoby, której dane dotyczą lub innej osoby (art. 6 ust. 1 lit. d)
RODO)
- przetwarzanie dla celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj. promocja produktów, sprzedaż
produktów, zawieranie i utrzymywanie relacji handlowych oraz
rozstrzyganie sporów
- przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru
sprawiedliwości (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO)
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków i
wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy,
zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2
lit. b) RODO) oraz medycyny pracy (art. 9 ust. 2 lit. h) RODO)
- przetwarzanie dotyczy danych w sposób oczywisty
upublicznionych przez osobę, której dotyczą (art. 9 ust. 1 lit. e)
RODO)

4.

Odbiorcy danych

- organy władzy publicznej,
- kancelaria prawna świadcząca obsługę prawną
Administratora,
- informatyk świadczący obsługę informatyczną Administratora,
- operator pocztowy
- pracownicy Administratora
- kontrahenci Administratora

5.

Przekazywanie danych
do państwa trzeciego

Nie

6.

Okres
przechowywania danych

- dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe z ZUS - 5 lat zgodnie
z art. 47 ust. 3c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- dokumentacja pracownicza w zakresie niezbędnym do
ustalenia i nabycia uprawnień emerytalno-rentowych - przez
okres 50 lat zgodnie z art. 125a ust. 4 ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz art. 51u
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
- dokumentacja podatkowa - 5 lat zgodnie z art. 70 ustawy
Ordynacja podatkowa
- dokumenty związane z odpowiedzialnością cywilnoprawną od
lat 3 do lat 10
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7.

Prawa osoby,
której dane dotyczą

- prawo dostępu do danych
- prawo żądania sprostowania danych
- prawo żądania usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO i
wyjątkami od niego)
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z
art. 18 RODO i wyjątkami od niego)
- - prawo do otrzymania danych osobowych (zgodnie z art. 20
RODO)
- prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie (zgodnie
z art. 21 RODO)
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest
udzielona zgoda, prawo do wycofania tej zgody w dowolnym
momencie (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO)
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1
RODO)

8.

wymóg podania danych

- podanie danych osobowych co do zasady wynika z zawartych
umów
- podanie danych osobowych wynika z obowiązujących
przepisów w szczególności zakresu prawa pracy oraz prawa
podatkowego
- niepodanie danych osobowych skutkować może
odpowiedzialnością prawną lub utratą stosownych uprawnień

9.

Organ nadzoru

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

10.

Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji i profilowanie

Nie stosuje się

