Załącznik do Regulaminu

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku ze stosowaniem 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 (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), zgodnie z art. 13 RODO informuje się,
że:
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:
PERI Parking Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Pyrzowicach (42-625) przy ul. Wolności 18, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w
Gliwicach, Wydział X Gospodarczy, w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
KRS 0000797416, posiadająca nr NIP 6452561935, Regon 384008640, e-mail:
office@periparking.pl, tel. +48 668 44 99 88
2. Źródło pozyskania danych osobowych
Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa na podstawie
wyrażonej zgody lub w wyniku zawarcia i wykonywania umowy z Państwem.
3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych, a także prawnie
uzasadnione interesy realizowane przez Administratora
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz f)
RODO. Państwa dane będą przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania zawartej
umowy, prowadzenia korespondencji, wymaganych prawem czynności podatkowych i
rachunkowych, prowadzenia monitoringu, wypełnienia ciążących na Administratorze
obowiązkach prawnych, prowadzenia analiz statystycznych, archiwizacji oraz
zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z
przepisów prawa).
4. Odbiorcy danych osobowych
Z uwagi na sposób prowadzenia działalności dane osobowe mogą być powierzone do
przetwarzania dobieranym z najwyższą starannością podmiotom zewnętrznym w
postaci podwykonawców lub podmiotów świadczących usługi informatyczne,
hostingowe, doradcze, księgowe, płatnicze, prawnicze, pocztowe, kurierskie, na rzecz
Administratora, a to na podstawie odrębnie zawartych umów, w których ww. podmioty
zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami
RODO.
5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej.
6. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych.
Zgodnie z RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od
Administratora w stosunku do danych, które jej dotyczą:
- dostępu do tych danych,
- sprostowania tych danych,
- usunięcia tych danych,
- przeniesienia tych danych,
- ograniczenia przetwarzania tych danych,

- niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu prawo wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania tych danych, w szczególności, gdy:
- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony
przez szczególną Państwa sytuację,
- dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są
profilowane dla tego celu.
Informujemy także, iż w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych jest
zgoda osoby, której dane dotyczą, osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak i bez wpływu na dalszą
możliwość przetwarzania danych na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane
dotyczą. Nadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z
przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Okres przechowywania danych osobowych.
Państwa dane osobowe przechowywane są przez:
- okres obowiązywania wyrażonej zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania,
- okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celu
dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków
wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych,
- okres do momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzania w przypadku przetwarzania
danych do celów marketingowych,
- okres wymagany w szczególnych przypadkach przepisami prawa,
- okres maksymalnie do 3 miesięcy w przypadku nagrania systemem monitoringu,
chyba, że nagranie będzie stanowiło środek dowodowy w postępowaniu, wówczas do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
- okres umożliwiający realizację tzw. rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania
przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych i udokumentowania
spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy
publiczne.
8. Zautomatyzowanie przetwarzania danych i profilowanie, charakter wymogu
podania danych i konsekwencje ich niepodania.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie
będą profilowane, co jednak nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych
skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
Wymóg podania danych osobowych ma co do zasady charakter umowny i dobrowolny,
z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek mógłby wynikać z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa. Podanie wymaganych danych osobowych do celów
zawarcia i wykonania umowy jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy, skutkiem
ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i prawidłowej realizacji umowy.

