Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych
przez NATURA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

1) Administrator danych osobowych: NATURA Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni podlegająca wpisowi
do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000366554, adres : ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81-335
Gdynia, kontakt : tel. 58 625-13-73, adres e-mail : kontakt@wodanatura.pl
2) Zakres przetwarzanych danych osobowych. (Jakie dane są przetwarzane.)
a) Imię i nazwisko,
b) adres,
c) nr NIP / Pesel,
d) dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)
3) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane są na
podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
4) Cel przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) realizacji zamówień,
b) przedstawiania ofert,
c) wystawiania faktur,
d) prowadzenia księgowości,
e) sporządzania wewnętrznych zestawień, analiz i audytów,
f) ewentualnego dochodzenia naszych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
5) Dobrowolność podania danych. Państwa dane zostały przekazane nam dobrowolnie na podstawie
udzielonej przez Państwa zgody.
6) Przysługujące Państwu uprawnienia. Przysługuje Państwu prawo do :
a) uzyskania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) żądania sprostowania danych oraz dokonywania ich zmian,
c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
d) złożenie sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz żądania ich usunięcia,
e) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
f) wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych.
7) Przekazywanie danych innym podmiotom. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom
wykonującym usługi na rzecz NATURA Sp. z o.o. przy odpowiednim zabezpieczeniu poufności
danych (podpisania umowy powierzenia danych). Państwa dane mogą zostać przekazane w
szczególności : biurom rachunkowym, audytorom, informatykom, podmiotom świadczącym usługi
prawnicze.

8) Okres przechowywania danych. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres
obowiązywania umowy na dostawę wody, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń
publicznoprawnych, tj. przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została
rozwiązana lub wygasła umowa.

