
Polityka Prywatności - Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „AB GaMa” Andrzej Bernat z siedzibą ul. Traugutta 98/10 , 50-420
Wrocław , NIP 894 100 84 00 w celu :
- świadczenia naszych usług , przedstawienie stosownej Oferty oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód  w celach 
marketingowych. 
- podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy (w tym np. w celu oceny ryzyka niewykonania 
lub nienależytego wykonania przez Państwa umowy),

2) kontakt z Nami  możliwy jest adresem email  a.bernat@abgama.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 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) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1)

4) Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji umowy, w tym także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na nas, np. podpisania Umowy , wystawienia faktury lub rachunku.

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa w zakresie 
konieczności przechowywania dokumentacji oraz przedawnienia roszczeń, a w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się 
wyłącznie na podstawie Państwa zgody  – do czasu jej wycofania.

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
Mogą Państwo również domagać się ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także w 
wypadku udzielenia zgody wycofać udzieloną zgodę w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej 
zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania  przed jej wycofaniem. 

Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się podstawie zgody lub umowy. Nie 
obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

7) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy

** Pani/Pana dane zostały pozyskane z ogólnie dostępnych i upublicznionych źródeł (takich jak strona internetowa, 
rejestr CEIDG lub inne).
Celem przetwarzania danych jest przedstawienie oferty firmy.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu

Kto ma dostęp do Państwa danych?
- osoby upoważnione przez „AB GaMa” Andrzej Bernat - nasi współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, 
aby wykonywać swoje obowiązki; 
- podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, np. Firmie Leasingowej , 
Bankowi , Dostawcy i inne podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług bądź w ich promowaniu a także 
podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć; administrujący naszymi systemami teleinformatycznymi lub 
udostępniający nam narzędzia teleinformatyczne; podmioty świadczące nam usługi podatkowe, rachunkowe i prawne;
- inni administratorzy danych, którzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, jak np. bank;
- nigdy nie udostępniamy Państwa danych ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. 
Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa (jak 
np. Urząd Skarbowy, Policja, ZUS) lub do Biura Informacji Kredytowej S.A. i biur informacji gospodarczej (w celu 
zweryfikowania Państwa rzetelności finansowej przed zawarciem umowy). Dane mogą być także przekazywane 
partnerom biznesowym Spółki, z którymi Spółka współpracuje w celu wywiązania się z postanowień umowy, która ma 
być z Państwem zawarta lub innym podwykonawcom, jak np. podmiotom dostarczającym Spółce usługi informatyczne.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie 
danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków wykorzystywania Państwa danych oraz ochrony prywatności można 
przekazać kontaktując się z nami na adres poczty elektronicznej: a.bernat@abgama.pl  , www.abgama.pl 

http://www.abgama.pl/
mailto:a.bernat@abgama.pl
mailto:a.bernat@abgama.pl

