Klauzula informacyjna
Administratorem danych jest:
MS Signum Sp. z o.o. ul. Długa 50/257 43-309 Bielsko-Biała.
NIP: 547-218-22-29, REGON: 367972397, KRS: 0000689730.
Dane osobowe są przetwarzane są w celu:
realizacji umów/usług, wystawiania faktur, regulowania płatności, marketingu własnych produktów lub usług
oraz w celu zawarcia umowy. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku (RODO).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa lub do czasu zrealizowania
umów/usług.
Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, podmiotom
upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz w celu wykonania zawartej umowy/usługi:






banki, w których będzie się Pani/Pan/Firny ubiegać o akredytację
pośrednicy finansowi, w których będzie się Pani/Pan/Firny ubiegać o akredytację
biuro rachunkowe realizujące obsługę księgową Pani/Pana/Firmy
podmioty administrujące rejestry Finansowe / gospodarcze (np. BIK, BIG, inne)
kancelaria prawna, notariusz, komornik, współpracując z MS Signum Sp. z o.o. lub na wniosek
Administratora ramach wykonywania umowy/usługi dokonywane będzie wymiana informacji
Pani/Pana/Firmy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Posiadasz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie.
Informujemy, iż posiadasz prawo do:











dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Twoją
szczególną sytuację,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych gdy administrator danych zamierza je
przetwarzać w innym celu lub wobec przekazywania Twoich danych osobowych innemu
administratorowi danych w innym zakresie nie związanym z wykonywaniem umowy/usługi,
uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej :
występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze,
ewentualnym źródle pozyskania danych,
udostępniania Twoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców,
którym dane te są udostępniane.

W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować na adres wskazany powyżej lub drogą
elektroniczna na adres e-mail: biuro@mssignum.eu

Inspektor Ochrony Danych (IOD): Lucyna Ślimak: e-mail: iod@lsbr.eu
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