Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Działając w zgodzie z przepisami 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)
(„RODO”), Insygnia s.c. J. Fedycki, F. Cielecki, R. Nowak ul. Grunwaldzka 18, 35-068
Rzeszów informuje, że przetwarza Twoje dane osobowe.
W niniejszym dokumencie znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania
Twoich danych osobowych.
Z jakiego źródła pochodzą Twoje dane osobowe?
Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie w procesie rejestracji.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest: Insygnia s.c. J. Fedycki, F. Cielecki, R.
Nowak ul. Grunwaldzka 18, 35-068 Rzeszów, NIP: 8133573934, REGON: 180392010.

Powołaliśmy w naszej firmie Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektor czuwa
nad tym, aby wszystkie reguł związane z ochroną danych osobowych były przestrzegane.
Odpowie on przy zachowaniu poufności, na wszystkie Twoje pytania.
W sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji przysługujących Ci praw, w
każdej chwili możesz skontaktować z Inspektorem, poprzez:

Adres e-mail:

iod@kantor-net.pl

Telefon kontaktowy:

tel: 501951651

Pisemnie, na adres siedziby Administratora, wskazany poniżej.
Insygnia s.c. J. Fedycki, F. Cielecki, R. Nowak
ul. Grunwaldzka 18,
35-068 Rzeszów

W jakim celu i na jakiej podstawie Twoje dane osobowe są przetwarzane?
1.

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojego zainteresowania naszą
ofertą handlową, w celu zawarcia, realizacji i rozwiązania umowy dotyczącej
świadczenia usług wymiany walut przez Administratora.

Szczegółowe zasady świadczenia przez nas usług na podstawie zawartej umowy
znajdziesz w następującym dokumencie:
„Regulamin INTERNETOWEJ WYMIANY WALUT w KANTORZE WYMIANY WALUT
Insygnia s.c., Jacek Fedycki, Fryderyk Cielecki, Ryszard Nowak, ul. Grunwaldzka 18,
35-068 Rzeszów”
dostępny na naszej stronie internetowej pod adresem https://kantor-net.pl w zakładce
Regulamin
Jakie informacje o Twoich danych osobowych są przetwarzane?
Jako Administrator, będziemy przetwarzać następujący zakres Twoich danych osobowych:
1.
2.
3.
4.
5.

imię i nazwisko;
adres (miejscowość, ulica, kod pocztowy, kraj);
PESEL (lub data urodzenia, jeżeli nie posiadasz numeru PESEL);
adres e-mail, numer telefonu komórkowego;
identyfikatory w postaci indywidualnego numeru klienta nadanego przez
Administratora, indywidualnego hasła za pomocą których możliwe jest pośrednie
zidentyfikowanie Twojej osoby.

WAŻNE
Informujemy jednocześnie, że nie przetwarzamy szczególnych kategorii Twoich
danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
To jest; nie przetwarzamy danych osobowych ujawniających Twoje pochodzenie
rasowe lub etniczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, poglądy
polityczne, przynależność do związków zawodowych oraz nie przetwarzamy
Twoich danych genetycznych, danych biometrycznych, w celu jednoznacznego
zidentyfikowania Twojej osoby, a także danych dotyczących Twojego zdrowia,
seksualności lub orientacji seksualnej.
Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?
Jako Administrator, możemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym kategoriom
podmiotów:
1. podmiotom, które są upoważnione do otrzymywania Twoich danych osobowych na
podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem organów publicznych, które mogą
otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z
prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2. podmiotom którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych w naszymi
imieniu, do których należą: biura księgowe, spółki świadczące usługi
teleinformatyczne, pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych
osobowych;
Czy Twoje dane osobowe są przekazywanie do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych?
Jako Administrator nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Przez jaki okres Twoje dane osobowe są przechowywane?
Jako Administrator, przechowujemy Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia,
realizacji i rozwiązania umowy – przez okres do końca terminu przedawnienia
potencjalnych roszczeń stron umowy, wynikających z takiej umowy.
Twoje prawa przysługujące, w związku z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych?
Aby zrealizować swoje niżej wymienione prawa możesz wykonać jedną i/lub więcej z
wymienionych czynności:

Wyślij e-mail:

iod@kantor-net.pl

Zadzwoń:

tel: 501951651

Napisz, na adres siedziby Administratora, wskazany poniżej.
Insygnia s.c. J. Fedycki, F. Cielecki, R. Nowak
ul. Grunwaldzka 18,
35-068 Rzeszów

Na następnych stronach przestawiamy wyjaśnienie listy Twoich praw przysługujących w
związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.*

Masz prawo do:

Wyjaśnienie:
Możesz od nas zażądać szeregu informacji o tym
jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym:

◦
◦
◦
◦
◦
dostępu do swoich
danych osobowych

jakie dane osobowe przetwarzamy;
dlaczego je przetwarzamy
jakim podmiotom przekazujemy Twoje dane
osobowe;
przez jaki okres przechowujemy Twoje dane
osobowe,
w jaki sposób i z jakiego źródła uzyskaliśmy
Twoje dane osobowe

Zaznaczamy, że wyżej wymienione informacje
znajdują się w niniejszym dokumencie.
Masz prawo zażądać od nas kopii swoich danych
osobowych, jakie przetwarzamy. Wiązać się to może
(ale nie musi) z opłatami równymi kosztom obsługi
Twojego żądania.
Jeżeli w tym celu będzie koniczne pobranie opłat,
niezwłocznie poinformujemy Cię to tym, przed
realizacją Twojego żądania.

sprostowania swoich
danych osobowych

Jeżeli stwierdzisz, że Twoje dane osobowe są
niezgodne ze stanem faktycznym, możesz zwrócić
się do nas o ich skorygowanie. W przypadku chęci
ich skorygowania, prosimy o dostarczenie
dokumentu potwierdzającego zaistniałe zmiany.
Prosimy również o informowanie nas o zmianach
Twoich danych, które dotychczas przetwarzamy,
celem zapewnienia ich aktualności i rzetelności.

usunięcia swoich
danych osobowych
oraz do bycia
zapomnianym

Jeżeli Twoje dane osobowe są przez nas
przetwarzane dłużej niż to konieczne lub w sposób
niezgodny z prawem, możesz poprosić nas o
skasowanie tych informacji.

ograniczenia
przetwarzania Twoich
danych osobowych

W każdym momencie możesz zwrócić się do nas z
prośbą o ograniczenie przetwarzania Twoich danych
osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub
wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli
Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój
temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie.

wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania
Twoich danych
osobowych

W przypadku wniesionego sprzeciwu przestaniemy
przetwarzać Twoje dane, za wyjątkiem sytuacji,
kiedy wykażemy, że podstawy przetwarzania przez
nas Twoich danych osobowych są nadrzędne wobec
Twoich praw lub też że Twoje dane są nam
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.

przeniesienia Twoich
danych osobowych

Jesteś uprawniony aby uzyskać od nas Twoje dane
osobowe, które nam dostarczyłaś w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego
(np. na komputerze)
W zakresie tego uprawnienia możesz też zlecić nam
przesłanie tych danych bezpośrednio innemu
podmiotowi.

wycofania zgody na
przetwarzanie Twoich
danych osobowych

Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich
danych osobowych, w każdym momencie masz
prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych.
Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej
wycofaniem.

wniesienia skargi do
organu nadzorczego

Jako osoba fizyczna, której dane osobowe są
przetwarzane, jesteś uprawniony do tego, aby
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie
Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

(*Powyższy opis ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi pomocy lub opinii prawnej)

Czy musisz podać nam Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są niezbędne do zawarcia z nami umowy dotyczącej świadczenia
usług wymiany walut, bez ich podania nie możemy zawrzeć z Tobą umowy .

