KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 (dalej jako RODO) OTTO Work Force Polska Sp.
z o.o., informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail,
nazwy firmy jest OTTO Work Force Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Kobierzycach przy ul. Szwedzkiej 5 , 55-040
Kobierzyce, identyfikujący się numerem NIP: 754-28-55-687, wpisanym do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000251040, kapitał zakładowy w wysokości 825.000,00 zł (dalej jako ADO).
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu: nawiązania kontaktu oraz przestawienia oferty, a w przypadku
wyrażenia odrębnej zgody przesyłania informacji handlowych.
3. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: sekretariat@ottoworkforce.pl, za pomocą telefonu: +48 71 33946-73, drogą pocztową: ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce.
4. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu
e-mail: mojedane@ottoworkforce.pl adres do korespondencji: ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a. zgoda na działania marketingowe i handlowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b. prawnie uzasadniony interes OTTO Work Force Polska Sp. z o.o. w celu nawiązania kontaktu, udzielenia
informacji, udzielanie odpowiedzi na zadane pytania oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych może być w każdej chwili odwołana,
wystarczy przesłać wniosek na adres mojedane@ottoworkforce.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych nawiązanie kontaktu,
udzielenie odpowiedzi na pytania oraz podjęcie innych relacji biznesowych będzie niemożliwe.
8. Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba,
że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania. Ponadto dane
będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
9. Dane osobowe będą przekazywane wyłączenie podwykonawcom OTTO Work Force Polska Sp. z o.o., tj.:
dostawcom usług informatycznych, firmowym windykacyjnym, prawniczym, firmom archiwizującym, firmom
prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, firmom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w
celu obsługi procesu płatności na ich żądanie w zakresie dozwolonym przez prawo oraz osobom
upoważnionym przez ADO, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych
przepisami prawa.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. OTTO Work Force Polska Sp. z o.o. nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania.
13. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych
osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych
osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
14. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych.

