KLAUZULA INFORMACYJNA
Z dnia 25.05.2018
Zgodnie z przepisami prawa Certika sp. z o. o. z siedzibą w Józefowie jest Administratorem
Państwa Danych Osobowych.
Co to oznacza? Oznacza to, że Państwa Dane Osobowe są przetwarzane przez Certika sp. z o. o. w
związku z zawieranymi umowami oraz zgodnie z przepisami prawa.
Od dnia 25 maja 2018 r. w strukturach Certika sp. z o. o. będzie możliwość skontaktowania się z
Inspektorem Ochrony Danych (dalej „IOD”) za pośrednictwem e-maila audit@certika.pl
Zastanawiacie się Państwo kim jest IOD? IOD to osoba kontaktowa, która udzieli Państwu
informacji o zasadach przetwarzania Państwa Danych Osobowych przez ADO.
Poniżej przedstawimy Państwu podstawę prawną i cele przetwarzania Danych Osobowych.
Wskazujemy również: okresy przetwarzania danych, zasady zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, komu ADO udostępnia Dane Osobo- we oraz czy Państwa Dane są przekazywane poza
Europejski Obszar Gospodarczy (dalej zwany „EOG”).
Administrator Danych Osobowych
Piotr Maciejewski
Kontakt za pośrednictwem e-mail audit@certika.pl
Cel i podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych
PRZED ZAWARCIEM UMOWY:
• podjęcia działań na Państwa żądanie w szczególności do rozpatrzenia wniosku (z wykorzystaniem
profilowania) – art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;
• ważności decyzji – art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;
• zarządzania ryzykiem
– art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;
• marketingu bezpośredniego – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
PO ZAWARCIU UMOWY:
• zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
• • realizacji uprawnień reklamacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
• sporządzania i prowadzenia zestawień, analiz, statystyk, raportowania
tj. w wewnętrznych celach administracyjnych – art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;
• marketingu bezpośredniego art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
• marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z LL art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO.
PO ZAKOŃCZENIU LUB WYGAŚNIĘCIU UMOWY:
• dochodzenia należności – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
• realizacji uprawnień reklamacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
• sporządzania i prowadzenia zestawień, analiz, statystyk, raportowania

tj. w wewnętrznych celach administracyjnych – art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;
• marketingu bezpośredniego art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
• marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z ADO art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. W
przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, rozpatrzenie reklamacji.
Okres przetwarzania Danych Osobowych
DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W CELU:
• rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy – przetwarzane będą do momentu wydania decyzji
certyfikacyjnej tj. 3 lata liczone od daty wydania decyzji;
• zarządzania ryzykiem,;
• realizacji umowy – przetwarzane będą przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez
okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa kodeksie cywilnym;
• prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz wystawiania faktur – przetwarzane będą przez
okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument
finansowy;
• dochodzenia roszczeń – przetwarzane będą aż do czasu przedawnienia się roszczeń, o których
mowa w kodeksie cywilnym;
• realizacji uprawnień reklamacyjnych - przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej
zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa kodeksie cywilnym;
• realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przetwarzane będą do czasu
wypełnienia tych obowiązków;
• w wewnętrznych celach administracyjnych ADO – przetwarzane będą do czasu wypełnienia
prawnie usprawiedliwionych interesów ADO lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której
dane dotyczą;
• marketingu bezpośredniego – przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę,
której dane dotyczą;
• marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z ADO – przetwarzane będą do
czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
Państwa uprawnienia
• Prawo dostępu do treści swoich Danych – art. 15 RODO.
Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz zawnioskować o udostępnienie informacji o
przetwarzaniu Twoich danych oraz o kopię danych.
• Prawo do sprostowania Danych – art. 16 RODO.
Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz zawnioskować o poprawienieTwoich danych lub
ich aktualizację.
• Prawo do usunięcia – art. 17 RODO.
Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz zawnioskować o usunięcie Twoich danych
przetwarzanych bez podstawy prawnej lub umieszczonych w serwisach internetowych ADO.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych – art.18 RODO.
Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz zawnioskować o wstrzymanie operacji na danych.
• Prawo do przenoszenia Danych – art. 20 RODO.

Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz zawnioskować o przeniesienie danych do innego
konkretnie wskazanego Administratora.
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych – art. 21 RODO. Jako osoba, której
dane są przetwarzane możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, co do przetwarzania
Twoich danych. Jednakże pamiętaj, że Certika sp. z o. o. jako Administrator po rozpatrzeniu
wniosku może odmówić realizacji przysługują cego Ci prawa, jeżeli istnieją podstawy prawne do
przetwarzania Twoich danych i są one nadrzędne wobec Twoich interesów.
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych
osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wycofać uprzednio wyrażoną zgodę np. na
marketing.
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna- cie Państwo,
iż przetwarzanie Państwa Danych Osobowych narusza przepisy RODO. Jako osoba, której dane są
przetwarzane możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz,
że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać składają c wniosek za pośrednictwem poczty,
firmy kurierskiej lub wiadomości mailowej wysłanej na adres audit@certika.pl
Przekazywanie Danych Osobowych poza EOG
Przez przekazanie Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) należy
rozumieć przepływ danych poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej oraz tych państw
członkowskich EOG, które nie są członkami UE (Norwegia, Islandia i Lichtenstein). W celu
realizacji kampanii e-mailingowych, ADO może przekazywać Państwa dane poza EOG tj. do
Stanów Zjednoczonych Ameryki z tym zastrzeżeniem, że dane przekazywane są wyłą cznie tym
podmiotom z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które znajdują się na liście Privacy Shield.
Komisja Europejska decyzją wykonawczą nr 2016/1250 z dn. 12.07.2016 r. w sprawie
adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności (Privacy Shield list) UE-USA uznała,
że powyżej wskazany kraj, o ile firma, która ma w nim siedzibę, zostanie wpisana na listę, o której
mowa powyżej, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

