KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Syntex sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu, adres: ul.
Powstańców 1863r. nr 12, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000384755, akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał
zakładowy 20.000,00 zł, NIP 834-187-65-42, adres e-mail: biuro@syntex.pl (dalej jako
„Administrator”).
2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe z uwagi na:
1) korzystanie przez Panią/Pana z naszych usług/nabycie naszych produktów, tj. w celu zawarcia i
wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia przez okres trwania umowy
oraz po jej zakończeniu przez okres do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia i
wykonania umowy;
2) wykonanie ciążących obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, np.:
a) wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
b) udzielenie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem;
przez okres realizacji obowiązków (np. wystawienia faktury, rachunku) oraz przez okres, w
którym przepisy nakazują przechowywać dane (np. przepisy podatkowe);
3) uzasadniony prawny interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, np. w celu
marketingu bezpośredniego, przez okres trwania umowy;
3. może Pani/Pan udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych przez
Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
1) podmiotom przetwarzającym:
a) Dostawcom usług IT w zakresie software;
b) Producentom oprogramowania IT;
c) Podmiotom zapewniającym obsługę serwisową oprogramowania;
d) Podmiotom zapewniającym obsługę kadrowo-księgową Administratora;
e) Podwykonawcom wspierającym przy wykonaniu zamówień;
f) Podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc podatkową i
pomoc prawną;
2) innym administratorom:
a) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
b) Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu
dokonania zwrotów na Pani/Pana rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia
Zapłaty;
c) Podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Pana/Panią
rachunków/faktur w terminie;
d) Podmiotom współpracującym przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych – w
zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji na Pani/Pana rzecz wybranej
usługi/rok od daty upływu okresu rękojmi albo rozpoznania roszczenia. Jeżeli udzielił Pan/Pani zgody
na przesyłanie informacji handlowych – wtedy podany adres e-mail/telefon przechowany będzie także
do czasu cofnięcia zgody, na warunkach określonych w formularzu zgody marketingowej.
7. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) do żądania poprawienia tych danych.
8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pani/Pan uprawniony do
wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan
zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
świadczenia na Pani rzecz wybranej usługi.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZLECENIODAWCÓW/ZLECENIOBIORCÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

W związku z zawarciem niniejszej umowy, Syntex sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu, adres: ul.
Powstańców 1863r. nr 12, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000384755, akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał
zakładowy 20.000,00 zł, NIP 834-187-65-42, adres e-mail: biuro@syntex.pl staje się administratorem
danych osobowych Zleceniodawcy/Zleceniobiorcy.
Przetwarzanie danych osobowych Zleceniodawcy/Zleceniobiorcy odbywa się wyłącznie w celu
realizacji niniejszej umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Niezależnie od
powyższego, Zleceniodawca/Zleceniodawca może udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie
mu informacji handlowych Administratora, a klauzula zgody zostanie przekazana na podstawie
stosownego żądania (na podst. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).
Odbiorcą danych osobowych Zleceniodawcy/Zleceniobiorcy może być:
3) podmiot przetwarzający:
g) Dostawca usług IT w zakresie software;
h) Producent oprogramowania IT;
i) Podmiot zapewniający obsługę serwisową oprogramowania;
j) Podmiot zapewniający obsługę kadrowo-księgową Administratora;
k) Podwykonawca wspierający przy wykonaniu zamówień;
l) Podmiot świadczący usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc podatkową i pomoc
prawną;
4) inny administrator:
e) Podmiot prowadzący działalność pocztową lub kurierską;
f) Podmiot prowadzący działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania
zapłaty wynagrodzenia;
g) Podmiot nabywający wierzytelności – w razie niewykonania zobowiązania umownego, np. nie
zapłacenia kary umownej;
h) Podmiot współpracujący przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych – w
zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
i) Właściwy organ Administracji Skarbowej, właściwy oddział ZUS, NFZ.
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Zleceniodawcy/Zleceniobiorcy do państw
trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe Zleceniodawcy/Zleceniobiorcy przechowywane będą przez okres realizacji niniejszej
umowy, a także przez okres wynikający z przepisów prawa (np. obowiązki księgowe) albo przez okres
przedawnienia roszczeń z umowy, względnie okres konieczny dla dochodzenia roszczeń wynikających
z niniejszej umowy.
Zleceniodawca/Zleceniobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania
oraz żądania ich poprawienia.
Zleceniodawca/Zleceniobiorca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy
Rozporządzenia. Zleceniodawca/Zleceniobiorca ma także prawo żądania informacji o swoich danych
osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.
Podanie danych osobowych przez Zleceniodawcę/Zleceniobiorcę jest dobrowolne, jednak niezbędne
dla zawarcia niniejszej umowy.
Dane Osobowe Zleceniodawcy/Zleceniobiorcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w
tym również w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA– ART. 14 RODO
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Syntex sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu, adres: ul.
Powstańców 1863r. nr 12, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000384755, akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy
20.000,00 zł, NIP 834-187-65-42, adres e-mail: biuro@syntex.pl (dalej jako „Administrator”).
2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail zostały pozyskane od Pani/Pana
pracodawcy/zleceniodawcy;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania i utrzymania współpracy handlowej
pomiędzy Administratorem a Pana/Pani pracodawcą/zleceniodawcą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres do dnia przedawnienia
roszczeń wynikających z zawarcia i wykonania umowy, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) , a
celem administratora jest marketing bezpośredni w okresie istniejącego stosunku prawnego pomiędzy
Administratorem a Pana/Pani pracodawcą/zleceniodawcą.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
1) podmiotom przetwarzającym:
a) Dostawcom usług IT w zakresie software;
b) Producentom oprogramowania IT;
c) Podmiotom zapewniającym obsługę serwisową oprogramowania;
d) Podmiotom zapewniającym obsługę kadrowo-księgową Administratora;
e) Podwykonawcom wspierającym przy wykonaniu zamówień;
f) Podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc podatkową i
pomoc prawną;
2) innym administratorom:
a) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
b) Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu
dokonania zwrotów na Pani/Pana rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia
Zapłaty;
c) Podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Pana/Panią
rachunków/faktur w terminie;
d) Podmiotom współpracującym przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych
– w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) do żądania poprawienia tych danych.
7. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pani/Pan uprawniony do
wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie
brak możliwości realizacji przez Pani/Pana pracodawcę/zleceniodawcę uzasadnionego interesu prawnego,
jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej i nawiązanie z Administratorem współpracy handlowej.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
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