Tłumaczenia Kontakt – Polityka prywatności

Biuro Tłumaczenia Kontakt języki europejskie pragnie Państwa zapewnić, iż ochronę danych osobowych
traktuje bardzo poważnie. Poniżej znajdują się stosowane przez nasze biuro zasady gromadzenia i ochrona
tych danych.
W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku 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, Państwa
dane osobowe są przez nas przetwarzane według poniższych zasad:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest biuro Tłumaczenia Kontakt języki europejskie z siedzibą
w Rzeszowie, ul. Ks. J. Popiełuszki 28c, 35-328 Rzeszów, NIP 686-146-52-35, Regon 180029403, e-mail
biuro@tlumaczenia-kontakt.com oraz biuro1@tlumaczenia-kontakt.com reprezentowane przez Iwonę
Niedzielską-Taźbier; w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z administratorem pod adresem e-mail:
biuro@tlumaczenia-kontakt.com lub drogą pocztową na adres firmy;
2) Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzanie w celu realizacji zamówień, nie są
wykorzystywane do działań marketingowych. Biuro tłumaczeń „KONTAKT” może powierzać przetwarzanie
danych osobowych osobom trzecim (pracownikom firmy, podmiotom współpracującym z firmą) wyłącznie
w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia (tłumaczenie poświadczone (tzw. przysięgłe/zwykłe,
wysyłka tłumaczenia pocztą tradycyjną lub drogą mailową).
Biuro tłumaczeń „KONTAKT” przetwarza następujące dane osobowe:
●

imię, nazwisko / nazwa firmy

●

adres zamieszkania/ siedziby

●

NIP (w przypadku firm)

●

adres e-mail

●

numer telefonu
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Dane przetwarzane są na podstawie Ustawy z dn. 25 maja 2018 o ochronie danych osobowych. Biuro
tłumaczeń „KONTAKT” stosuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych

danych

osobowych

i

ich

zabezpieczenie

przed

udostępnieniem

osobom

nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów
Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
Udostępnione przez Państwa do przetwarzania dane osobowe są przechowywane w formie
elektronicznej i papierowej przez okres 1 roku. Po tym czasie dane elektronicznie zostaną usunięte z
dysków biura, a wszelka dokumentacja papierowa zostanie zniszczona. Wyjątek stanowią dane niezbędne
do wystawienia faktury VAT. Dane te są przechowywane zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy z dn.
29 września 1994 o rachunkowości przez okres 5 lat.
3)

W związku z Państwa danymi osobowymi mają państwo prawo żądać od biura:
●

dostępu do Państwa danych,

●

dostarczenia Państwu kopii danych podlegających przetwarzaniu,

●

prostowania tych danych,

●

prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich
przetwarzania.

4)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, lecz brak takowej zgody może skutkować
uniemożliwieniem wykonywania usług, realizowania zamówień oraz komunikacji z Państwem za
pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej bądź telefonu komórkowego.
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